
 

 
 

 

  ایران)جغرافیایی انجمن  ـ پژوهشی و بین المللی فصلنامه علمی جغرافیا (                         
  1398زمستان ، 63شماره ، سال هفدهم

    
  اثر تغییرات کاربري و کاهش فضاي سبز شهري بر تشدید جزیره گرمایی و آلودگی شهرتهران

  (مطالعه موردي: منطقه یک)

 4یاناسد  فریده، 3رضا برنا ،2خالدي  شهریار ،1سحر منصوري

  
  چکیده 

رویه در یک دهه اخیر برافزایش دماي سطحی و تشدید جزیره گرمایی وسازهاي بیاین مقاله به بررسی نقش میکروکلیمایی ساخت
ساله  12ي سنجش آلودگی هواي اقدسیه در دوره آماري هادادهي ایستگاه شمیرانات و هادادهاز  پردازد.در منطقه یک تهران می

استفاده گردید. نتایج نشان  8لندست ي نقش کاهش پوشش گیاهی بر دماي سطحی از تصاویر ماهواره آشکارساز استفاده شد. براي
یراصولی و بدون ضابطه در چند دهه اخیر، پوشش گیاهی از بین رفته، درختان منطقه غي وسازهاساختیل به دل 1داد که در منطقه 

در عایت نشده است. دو ناحیه گرم یا همان جزیره گرمایی با دماي سطحی باال توسعه فضاي سبز استاندارد الزم ر یا درشده قطع
 عنوانبهبخصوص بخش جنوب شرقی آن  1. نیمه شرقی منطقه ستا جوارهمي هابخشیري و توسعه بر روي سایر گشکل حال

یابد. بسیار افزایش میکند. در فصول گرم دماي سطحی در این ناحیه یمیک بخش بسیار گرم در تمام فصول خودنمایی 
همه ینبااتوانسته تا حدود زیادي فضاي سبز خود را حفظ کند از شرایط بهتري برخوردار است.  هنوزیکه بخش میانی که درصورت
و با  سرعتبهبخصوص در فصول سرد  )در یک دهه اخیر دماهاي حداقل (صبحگاهی وسازهاساختیخته گسلجامیل رشد به دل

 در منطقه یک در حال افزایش است. PM2و  PM10 گردها بخصوص همچنین، مقادیر ریز افزایش است. شیب زیادي در حال
 ي سال تشدید شده و ریزهاماهتشدید جزیره گرمایی سبب شده است بادهاي جنوب غرب تا جنوب و جنوب شرقی در تمام 

ي هاماهو این منطقه را بخصوص در  شدهمنتقلنطقه هاي بایر اطراف بر روي این مي جنوبی شهر تهران و پهنههابخشگردها از 
 بین از و درختان قطع و اراضی کاربري در تغییر نقش بررسی پژوهش این سرد سال جزء مناطق آلوده تهران قرار داده است. هدف

  .است تهران شهري یک منطقه گرمایی جزیره و سطحی دماي در تغییر در گیاهی پوشش رفتن
 دماي سطحی. تهران، 1ر کاربري زمین، جزیره گرمایی، آلودگی هوا، منطقه کلیدي: تغیی واژگان
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 مقدمه

 طرفیکاز جهانی گرمایش. امروزه باشد داشته شهری ساکنان آسایش و رفاه در مهمی بسیار نقش تواندمی هوا کیفیت

. است نموده مواجه مشکل با شهری هاییطمح در راها انسان آسایش شهرها حرارتی از جزیره ناشی دمای افزایش و

 تحمیل خانوار اقتصاد بهها سکونتگاه یهتهو و سرمایش برای را زیادی هزینه آسایش مردم سلب بر عالوه یجه،درنت

ناشی از آلودگی هوا در ایران خسارت ساالنه آلودگی  هایخسارت مورد درطبق برآوردهای بانک جهانی  .است نموده

بر اساس گزارش توسعه انسانی  (.103: 1835)قراگزلو، رسیده استمیلیارد دالر  11در ایران به  2511هوا در سال 

محروم  هایگروهار بیماری ناشی از آلودگی هوا برای مردم در کشورهای فقیر مخصوصًا برای ( ب2518) مللسازمان 

نسانی در کشورهای با شاخص توسعه ا دهندمیبیشتر است. افرادی که در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست 

تحقیق که اثرات  عنوانبهتوجه  (. با0: 1838، )فتاحی و همکاران هستندبرابر بیشتر از سایر کشورها  15،کمتر

باشد تمرکز پیشینه تحقیق یمتهران  1میکروکلیمایی بام سبز در جهت کاهش جزیره گرمایی و آلودگی هوا. در منطقه 

 از باشد. یکییمبر روی کلمات کلیدی این عنوان که شامل میکروکلیما، بام سبز، جزیره گرمایی و آلودگی هوا 

همان  توانیمشهری، فرایندهای دمایی است. دما را بنا به تعریف،  نواحی یی دروهواآب مهم تأثیرگذار یهاشاخص

زاده و همکاران، )جاللتعریف کرد  شودیممواد که تبدیل به انرژی گرمایی  لهیوسبه شدهجذبانرژی خورشیدی 

ی سیار و ثابت هاستگاهیای دمای هوا توسط ریگاندازهه از شهری نخست با استفاد یحرارتجزیره  مطالعه .(115، 1831

 دمای برای برآورد ازدورسنجشی هاداده از ی زمینی استوار بود اما استفادههاداده هیپاو بر  گرفتیمشهری انجام 

 یچشمگیر طوربه را کالسیک به روش ی تخمین دماهانهیهزکه  دیآیم جدیدی به شمار نسبتاً  روش زمین سطح

 ژهیوبه هادادهتأمین  درراهبا توجه به محدودیت اطالعاتی که  (.122، 1833زاده و همکاران، )میریعقوب دهدیمکاهش 

یابی به آن در زمان واقعی سخت و یا در وسعت زیاد با مشکالت و موانع فراوان همراه است و از طرفی دست

، همراه با ویژگی پیوستگی مورداشارهبا شرایط زمانی  ازدورسنجشی آورفناستفاده از  یرممکن است، بنابراین لزومغ

، 1831)جلیلی و همکاران، کارا باشد  تواندیمی گسترده برای نیل به هدف باال، بسیار هامحدودهی در برداردادهو 

به شکل  شیبرآسا مؤثری خرد اقلیم، عناصر اقلیمی هامدل . در بسیاری از مطالعات صورت گرفته از طریق(183

از  توانیمکه  اندقرارگرفته موردتوجهی گیاهی هاپوششی از عناصر طبیعی شهری مانند ریاثرپذجداگانه یا در 

 ربراثاین زمینه نامبرد که  ( در021: 2550؛ وانگ و یا،12: 2552لی و همکاران، ؛1: 2552لی و همکاران،) یقاتتحق

مثبت پوشش گیاهی شهری در کاهش محلی دما از طریق ایجاد سایه و افزایش تبخیر و تعرق در کنار فواید زیبایی آن 

 لیبه دل ستیزطیمح دیشد نیتوسط قوان زیانتشار ذرات ر ا،یتالیازجمله ا یصنعت یکشورها شتریدر ب. اندکردهاشاره

شده در مطالعات انجام نیقرار دهد. چند ریرا تحت تأث نجان آکشور و ساکنا کی تواندیم دیشد یمه دودها میتنظ

U.S.A ( از دیگر مطالعات در زمینه آلودگی در 2551،و همکاران ونیوزکند )یاشاره م هیسرطان ر و اروپا به خطرات

؛ 2513انا،؛ باساگ88: 2513؛ نستران و همکاران،113: 2513دانسر و همکاران،چون )توان به کارهای یمی اخیر هاسال

به  ،مقدم ی. انصاف( اشاره کرد131: 2513و یو و زانگ، 1010: 2513؛ زیترو همکاران،101: 2513ماهینگ و همکاران،

که تعداد  ییهابررسی آلودگی هوای تهران در رابطه با پایداری و وارونگی دمای جو پرداخته و نتیجه گرفت در زمان

و بیشترین اینورژن ها در پاییز و زمستان اتفاق  ابدیین آلودگی افزایش ماینورژن زیاد و ضخامت الیه کم باشد میزا

به بررسی الگوی سینوپتیکی اینورژن های شدید شهر تهران  ،لشکری و هدایت(. 101: 1812انصافی مقدم،افتد )یم

ینورژن های شدید پرداختند. در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که درمجموع چهار الگوی سینوپتیکی باعث ایجاد ا

در پژوهشی به بررسی عوامل جغرافیایی در  ،و علیجانی ی. صفو(1: 1830لشکری و هدایت،شود )یدر شهر تهران م

 طبیعی شهر اثر بسیار زیاد در آلودگی آن دارد. یهایژگینتایج این مطالعه نشان داد که و. آلودگی هوای تهران پرداختند



  (المللی انجمن جغرافيايی ايرانفيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينجغرا                                           883  

 .کنندیدوره سرد آن است که به همراه استقرار آنتی سیکلون با هوای پایدار ایجاد م یهایژگیدمایی از و یهایوارونگ

منظور سازگاری با این شرایط جغرافیایی مدیران و برنامه ریزان شهر باید از سنگینی به این نتیجه رسیدند به یتدرنها

 یندتولیان شهر احساس مسئولیت ایجاد نماتشویقی در مردم و م یهاآالینده بکاهند و با برنامه یهاتیصنایع و فعال

 نیشتریکه اغلب ب دهدیشهر تهران نشان م یهوا تیفیآمار مربوط به شاخص ک (.33: 1830صفوی و همکاران،)

تکرار و تداوم و استقرار  نی. بنابرادهدیاوت، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر رخ م ه،یژوئ یهاماه یناسالم در ط یروزها

 یشهر تهران شوند، در ط یهوا یآلودگ لیپتانس شیسبب افزا توانندیکه م یبارز یهایژگیبا و یدیهمد یاهسامانه

تحت عنوان سطوح  یقیو همکاران در تحق یاوری (.21: 1833ی و همکاران،آبادسعادت) است ادتریز هاماه نیا

 0/30تا  18 نیکه ب دندیرس جهینت نیابه  1831تا  1838 یهاسال یط شهر تهران یهوا یهایدر آلودگ یوارونگ

ها نشان آن جینتا نیبوده است. همچن ییدما یاز وارونگ یسطح شهر تهران ناش یهاستگاهیدر ا یآلودگ زانیدرصد م

: 1835یاوری و همکاران،است )بوده  نیسطح زم ادیفشار و تشعشع ز یهامتأثر از سامانه ییدما یهایداد که وارونگ

؛ بیات و 88: 1835احمدی مقدم و همکاران،) یکارهاتوان به یمالعات در زمینه آلودگی نیز مط . ازجمله(33

( اشاره 122: 1831پور وهمکاران،یشمس؛ 1838هاشم،یبن؛ بیدختی و 25: 1835؛ رنجبر و میرزائی،1: 1838ترکیان،

وارونگی و شدت آلودگی هوا و لشکری در تحقیقی تحت عنوان تحلیل رابطه بین ضخامت و ارتفاع  یخسرویک کرد.

ها نشان داد که عالوه بر عوامل به بررسی عوامل آلودگی شهر تهران پرداخته و نتایج کار آن (،1838در شهر تهران )

جغرافیایی عوامل اقلیمی مانند پایداری هوا و بادهای آرام و وارونگی هوا در تشدید آلودگی هوای شهر تهران مؤثر 

کیخسروی و شده است )ع اینورژن به سطح زمین نزدیک شده است برشدت آلودگی هوا افزودهاست و زمانی که ارتفا

های شدید یآلودگتحقیقی کریمیان به تحلیل همدیدی ضخامت الیه وارونگی دمایی در  . در(281: 1838همکاران،

ای خطرناک انجامید و موجب ی روزهبندپهنهها و تعیین نقشه یندهآالکه به بررسی میزان غلظت  شدهپرداختهتهران 

شهر تهران تا دو دهه  1 منطقه (.2: 1831کریمیان،شود )مشخص  AQI شاخص بر اساس شهر تهرانشد مناطق آلوده 

دلیل ورود روزافزون  های اخیر بهشد. در سالاخیر یکی از مناطق بسیار مطبوع و سرسبز شهر تهران قلمداد می

زمین در این منطقه ییالقی تهران سبب شده بسیاری از باغ ویالها که از  جمعیت شهری و افزایش نابهنجار قیمت

های بزرگ تبدیل گردند. این تغییر خراشها و آسمانشده و به برجیبتخراند ی برخوردار بودهتوجهقابلفضای سبز 

ه سطوح آسفالت و بتن دلیل از بین رفت سطوح سبز و تبدیل آن ب در کاربری اراضی عالوه بر تغییر در دمای شهری به

کنندگی باال تشعشعات خورشیدی، باعث افزایش آلودگی هوا نیز گردید. هدف از تحقیق بررسی جزیره جذب باقدرت

 باشد.یمیر این وضعیت برآلودگی هوا تأثو  1گرمایی منطقه 

 منطقه موردمطالعه

 80و  یشرق ییایطول جغراف قهیدق 88جه و در 01تا  قهیدق 11درجه و  01تهران حدوداً در  ،یاضیر تیلحاظ موقع به

تهران از شمال به استان  استان .شده استواقع یشمال ییایعرض جغراف قهیدق 23درجه و  80تا  قهیدق 81درجه و 

شرق به استان  جنوب به استان قم و از از ،یجنوب غرب به استان مرکز از ن،یشمال غرب به استان قزو مازندران، از

جهان  یشهرها ینتراز بزرگ یکی مترمربعیلوک 188شهر تهران با مساحت حدود کالن 1شکل  .شودیسمنان محدود م

 کینزدی متر 2555شده است و فاصله آن با ارتفاعات مرتفع البرز واقع یهاکوهرشته یجنوب ٔ  است، در دامنه یامروز

کوه . رشتهیابدیکاهش م بو از شمال به جنومتفاوت است  اریارتفاع نقاط مختلف شهر تهران بس است. لومتریک 25به 

شده است. ارتفاعات متر در شمال آن واقع 8388متر و توچال با ارتفاع  0123البرز با قلل مرتفع دماوند با ارتفاع 

 زین یمتر و باالخره ارتفاع نقاط جنوب و جنوب شرق 1255حدود  یمتر و ارتفاع نقاط مرکز 1155حدود  راناتیشم

 .(1812،یکار یمهد ،ینیرحسیم نیمجدالد دی)س باشدیم ایدر حمتر از سط 2555حدود  با ارتفاع
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 منبع: نگارندگان تهران 9استان تهران و منطقه  یتموقع: 9شکل 

که مرز یطوربهرود یمترین منطقه تهران به شمار یشمالهکتار  3322/8152منطقه یک شهرداری تهران با مساحت 

درکه که با  –است. این منطقه از غرب توسط رود  ( منطبقمتر 1355ل تهران )خطوط ارتفاعی شمالی آن بر مرز شما

 2و از جنوب شرقی توسط بزرگراه ازگل با منطقه  8، از جنوب توسط بزرگراه چمران، مدرس، صدر با منطقه 2منطقه 

 (.1است )شکل  مرزهمشهرداری 

 روش تحقیق

و در مرحله  شدهپرداختهی شده است ابتدا به بررسی آلودگی هوا بندمیستقتحقیق در این بخش به دو قسمت  روش

است. که در ادامه توضیحات  شدهپرداختهتهران  1تحقیق به محاسبه جزیره گرمایی در منطقه  عنوانبهدوم با توجه 

 است. شدهارائهمربوط به هر بخش 

 سنجش آلودگي هوا

است. به  شدهاستفادهی ایستگاه سنجش آلودگی اقدسیه هادادهجوی از در این تحقیق برای مطالعه و سنجش آلودگی 

های: ذرات یندهآالکه شامل  1831-1831ایستگاه آلوده سنجی اقدسیه برای دوره زمانی  ی روزانههادادههمین منظور 

شاخص  (، بود با2NOاکسید نیتروژن )ید(، 2SOاکسید گوگرد )ید(، 8O(، ازن )PM2/5( ،)PM10) معلق هوا

AQI  ی ایستگاه همدیدی شمیرانات نیز استفاده شد.هادادهوتحلیل قرار گرفت همچنین از یهتجزمورد 

 9ي سنجش آلودگي و ایستگاه همدید منطقه هاستگاهیا :9جدول 

 تأسیسسال  عرض جغرافیایي طول جغرافیایي منطقه ایستگاه

 51/51/1813 13/80 23/01 1 اقدسیه 1

 ل کیفیت هوامنبع: شرکت کنتر

 تأسیسسال  عرض جغرافیایي طول جغرافیایي منطقه ایستگاه
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 1811 2/1023 13/80 23/01 شمیرانات 2

 منبع: سازمان هواشناسی کشور

و  3ی لندست اماهوارهی هادادهشهری بر تشدید این پدیده از  وسازساختبرای تحلیل جزیره گرمایی و اثرات 

سال از  چهارفصلنماینده  عنوانبهماه از سال  برای چهار هاداده نیا شد. استفاده( LST) نیزممحاسبه دمای سطح 

 ویراداتمسفری و  حتیتصحتصحیحات –برای انجام  ( دریافت شد.https://earthexplorer.usgs.gov) تیسا

 دیده است.از روش زیر استفاده گر کیمتر

 ابتدا مقدار تابش سطح زمین برای هر یاخته محاسبه گردید. مقدار تابش هر تصویر با رابطه زیر محاسبه گردید.

 
 

بیانگر حداکثر تابش  LMAXحداقل تابش طیفی و  LMIMبیانگر تابش طیفی در روزنه سنسور و  در این رابطه 

و  DNنگر حداکثر مقدار هر یاخته واسنجی شده در واحد بیا QCALMAXطیفی برای هر باند است. 

QCALMIN  بیانگر حداقل مقدار هر یاخته واسنجی شده در واحدDN  .استDN مقدار عددی هر یاخته است و 

λ  ی در فایل اماهوارهمقادیر به همراه هر تصویر  نیا است. موجطولبیانگرMetadata  حلبیان و )موجود است

 (.251: 1833موحدی،

 از رابطه: نیزمهمچنین برای محاسبه دمای سطح 

 
دریافت شده از حسگر ماهواره  مؤثر موجطولضریبی هستند که توسط  k 2و  k1ین رابطه است. که در ا شدهاستفاده

 (.2555ویلیامز،شوند )یممحاسبه 

 .گرددیممحاسبه  Raster Calculatorابزار با  ENVI افزارنرمو  ArcGIS افزارنرماین محاسبات در 

 نتایج و بحث

 تهران 9آلودگي هوا در منطقه 

به نسبت  PM 15 ( نشان داد که مقدار1831-1831ها در دوره آماری پژوهش )روند تغییرات ساالنه غلظت آالینده

شرایط فراتر از حد استاندارد بوده و باعث  2NOآالینده  بعدازآنها بیشترین میزان غلظت را دارد و سایر آالینده

در دسترس بوده و از سال  1838این آالینده از سال  ،0/2PMها برای آالینده نامطلوبی شده است. به دلیل نقص داده

توان گفت که شرایط نامطلوب و ها بیشترین میزان غلظت را دارد و میبه بعد این آالینده به نسبت سایر آالینده 1838

آورده است. طبق گزارش سالنامه کنترل  به وجود 1ر تهران و خصوصاً منطقه فراتر از حد استاندار را برای اقلیم شه

 عنوانبهرا  1831باال رفته و بیشترین روزهای سال  0/2PMمیزان غلظت آالینده  1831کیفیت هوای تهران در سال 

ن آالینده مذکور در های بهداشتی ناشی از مواجهه با ایآالینده شاخص هوا در شهر تهران درگیر کرده است که توصیه

های که برای این بیشترین مقدار را دارا است در برخی از سال 15PMین آالینده، آالینده بعدازاآمده است.  8جدول 

 1831و  1830کند، اما در سال برابری می 15PMبا آالینده  2NOمیزان غلظت آالینده  شدهگرفتهدوره آماری در نظر 

قرار دارد.  0/2PMها در رتبه بعد از آالینده هم بیشتر است و در این سال 15PMآالینده از میزان  2NOمیزان آالینده 

و کمترین مقدار  1831روندی کاهشی داشته است و بیشترین مقدار آن در  SO 2ها میزان غلظت آالینده در این سال

 است. شده ثبت 1831آن در سال 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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 هاالیندهمیانگین ساالنه روند تغییرات غلظت آ:  2جدول 

/CO O3 NO2 SO2 PM10 PM2 سال

5 

1831 3/02 15 1/82 31/21 2/12 - 

1833 81/01 02 50/21 53/21 3/12 - 

1833 13/02 3/20 52/21 52/22 1/10 - 

1835 31/81 3/82 10/15 20/82 12/11 - 

1831 31/81 51/81 11/08 22/82 10/12 - 

1832 21/83 8/82 23/01 31/21 31/12 - 

1838 31/25 11/81 2/03 23/20 31/03 21/35 

1832 13/83 81/88 03/03 11/28 22/03 30/33 

1830 11/83 20/81 21/13 18/25 12/15 12/33 

1831 51/83 3/22 13/13 51/12 18/12 31/33 

 منبع: )نگارنده( 

 
 (، منبع: )نگارنده(9521-9511ها در دوره آماري )میانگین ساالنه روند تغییرات غلظت آالینده :2شکل

در روزهای خطرناک طی دوره آماری  1 منطقهدر ایستگاه آلودگی سنجی  مؤثری هاندهیآالروند تغییرات غلظت 

 1831( منبع: سالنامه کنترل کیفیت هوای شهر تهران سال 1831-1831)

موجب شده که روزهای  SO2ده با باال رفتن غلظت آالین PM10در ایستگاه اقدسیه در کنار باال رفتن غلظت آالینده 

 است. شده مشخصی خوببه 2خطرناک در این ایستگاه ثبت شود که در جدول 

 (،9521-9511) طي دوره آماري 9بررسي روند غلظت آالینده غالب در روزهاي خطرناک ایستگاه منطقه  :1 جدول

اقدسیه
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AQI 885 282 218 851 303 211 811 825 133 851 

 PM 10 PM 10 PM 10 PM 10 PM 10 PM 10 PM 10 SO 2 SO 2 SO علت

2 

 منبع: نگارنده
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 (، منبع: نگارنده9521-9511) يآمارروند غلظت آالینده غالب در روزهاي خطرناک ایستگاه اقدسیه دوره  :5شکل 

 جزیره گرمایي منطقه یک تهران

برای بررسی و تحلیل پوشش گیاهی بر کاهش یا افزایش آلودگی جوی و جزیره حرارتی در منطقه یک تهران از 

یل دید فراگیر بر روی منطقه تحلیل به دلی اماهوارهی هادادهاستفاده از  چراکهاست.  شدهاستفادهی اماهوارهی هاداده

 به نماید.یمیر آن بر تشدید یا تعدیل جزیره گرمایی ارائه تأثبر دمای سطحی و ینزمتری را از اثر تغییرات کاربری یقدق

ی پوشش گیاهی و پوشش سبز بر تغییر دمایی سطحی و بازتابش حرارتی سطوح مختلف آشکارسازهمین منظور برای 

این بخش از  در است. قرارگرفتهی و تحلیل موردبررسب و چهار تصویر از چهار ماه از هر یک از فصول سال انتخا

لند ی این منظور در مرحله اول پس از گرفتن تصاویر ماهواره برا است. شدهاستفادهی ماهواره لندست هادادهتحقیق از 

 1تا  2 اشکال ( تهیه گردید.LST) دمای سطحی یت نقشهدرنها QGISو  ENVI افزارنرمو محاسبات آن در  3 ست

دهد. یمسال نشان  چهارفصلنماینده  عنوانبهنقشه دمای سطحی منطقه یک شهرداری تهران را در چهار ماه نمونه 

ین ماه در محدوده در ا دهد.یمنماینده فصل گرم نشان  عنوانبهنقشه دمای سطحی منطقه یک را در ژوئن  0شکل 

درجه  23.1گراد در محدوده کاخ نیاوران تا یسانتدرجه  82بین  جغرافیایی منطقه یک تغییرات دمای سطحی

ی سازمانی ارتش در حال تغییر است. در این ماه نیمه شرقی منطقه یک دارای باالترین هاخانهگراد در محدوده یسانت

ی کوچکی از این بخش از منطقه هامحدوده جزبهباالترین بازتابش سطحی را نیز خواهد داشت.  تبعبهدمای سطحی و 

درجه  25تا  05باال بوده و در محدوده  شدتبهدما  هابخشگیرد در سایر یبرمارک جنگلی لویزان را در یک که پ

ی هابخشین شرایط نسبت به سایر ترمناسبباشد. بخش مرکزی منطقه یک در این ماه در یمگراد در نوسان یسانت

بازتابش  وعامل مهمی در کاهش دمای سطحی ی ویالیی با پوشش درختی مناسب هاساختمانمنطقه قرار دارد. وجود 

شامل محدوده دانشگاه شهید بهشتی  کهآنیی در محدوده غربی هابخش جزبهسطحی شده است. غرب منطقه یک نیز 

رویه در بخش شمالی ولنجک و اوین یبی وسازهاساختو مراکز سکونتگاهی شمال آن در شرایط مناسبی قرار دارند. 

ی این محدوده اثر گذاشته و سطوح بتونی در حال گسترش در این ناحیه از شهر بشدت دمای بشدت در شرایط حرارت

که  طورهمانرسد. یمگراد نیز یسانتدرجه  20که دمای سطحی در این ماه تا یطوربه سطحی را افزایش داده است.

ین محدوده بعدازاشود. یمدیده  شده کمترین مقدار دمای سطحی در این ماه از محدوده کاخ گلستانیانبنیز  قبالً

 دارآبادو  گالب درهی مرکزی و شمالی منطقه یک همچون بوستان جمشیدیه، دربند و هاپارکبه  هابخشین ترخنک

دهد. این نیمرخ نیز تغییرات دمایی یمبرش دمایی منطقه یک را بین غرب و شرق منطقه نشان  8شود. شکل یممربوط 
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ی خوببهی بتنی را بر دمای سطحی و بازتابش آن هاسازهاه ژوئن و اثر پوشش گیاهی و در عرض منطقه یک را در م

 دهد.یمنشان 

 
 منبع: )نگارنده((. 2092ژوئن  59)روز 9( و پروفایل دمایي از غرب به شرق منطقه LSTي رویه سطح زمین )دما : 1شکل 

دهد. با توجه به شرایط یمفروردین( نشان  12بهار )ی آغازین روزهانقشه دمای سطحی منطقه یک را در  0شکل 

دمایی منطقه هنوز برک دهی درختان شروع نشده و فقط پوشش گیاهی بدون خزان منطقه همانند درختان کاج و سرو 

ی در شرق و جنوب تربزرگشود همچنان بخشی در غرب منطقه و بخش یمکه دیده  طورهمانباشد. یمدارای سبزی 

ی نظامی و هاپادگانی ارتش و هاشهرکدهد. همچنان منطقه جنوب شرق که با یمیی را نشان شرق منطقه دمای باال

درجه  85که دمای سطحی تا یطوربهدهد. یمشرق بزرگراه امام علی منطبق است باالترین دما را نشان  درمجموع

گراد بچشم یسانتدرجه  20تا  25ی دماهای متعددی نیز در همین بخش هاقسمترسد. و در یمگراد نیز یسانت

ی کوچکی هالکه جزبهدهد. یممرکز دمای سطحی کاهش چشمگیر را نشان  طرفبهخورد. همچنان در این ماه نیز یم

 هابوستانباشد. در محدوده یمگراد یسانت درجه 28دمای سطحی زیر  هابخشدر محدوده مرکزی منطقه یک در سایر 

غرب در بخش انتهایی منطقه یک  طرفبهخورد. یمران کمترین دمای سطحی بچشم و نیاو سعدآبادی کاخ هاموزهو 

شود. این محدوده با یمباالتر از حد معمول دیده  دماهادوباره شرایط دمایی شبیه شرایط نیمه شرقی منطقه است و 

ی اراضی و به هم زدن شود تغییر کاربریمباشد. مالحظه یمشمال دانشگاه شهید بهشتی منطبق  سازتازهی هاشهرک

فضای طبیعی اولیه و عدم رعایت فضای سبز مورد لزوم بشدت بر دمای سطحی منطقه اثر گذاشته و یک منطقه گرم و 

است. برش دمایی نیز در امتداد غرب به شرق منطقه این نوسانات دمایی را  زدهرقمنامتجانس را در این بخش از شهر 

 سازد.یمی نمایان خوببهبز در عبور از سطوح بتنی و فضاهای س
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 منبع: )نگارنده(( 2091 مارس 27)روز 9( و پروفایل دمایي از غرب به شرق منطقه LSTي رویه سطح زمین )دما :5شکل 

دهد. الگوی دمایی در این ماه نیز شباهت زیادی با یممهرماه( نشان  21نقشه دمایی منطقه یک را در ماه اکتبر ) 1شکل 

رد. همچنان بخش گرم و با دمای سطحی باال در جنوب شرق منطقه قرار دارد. همچنان سطوح بتونی و ی قبل داهاماه

تا  20گذارند. دمای سطحی در این بخش بین یمی فشرده این بخش باالترین دمای سطحی را به نمایش هاساختمان

جزیره حرارتی منطقه یک  عنوانبهو دمای باال  رکورددارگراد در تغییر است و همچنان جنوب شرق یسانتدرجه  80

گراد در همین بخش یسانتدرجه  85یی با دمای باالی هالکهشود. تا محدوده شرق بزرگراه امام علی همچنان یمتلقی 

یراصولی و عدم رعایت سرانه سبز و افزایش نامتعارف سطوح غی وسازهاساختشود یمخورد. مالحظه یمبه چشم 

ی جذب و انتشار گرما هاهسته عنوانبهیر گذاشته و تأثخش از شهر بر دمای این منطقه سنگی و بتونی در این ب

یج اقلیم منطقه را تغییر خواهد داد. همین شرایط در بخش کوچکی از شمال غرب منطقه یک در محدوده تدربه

زرگراه امام علی در ولنجک و شمال دانشگاه شهید بهشتی نیز اتفاق افتاده است. بخش مرکزی منطقه در محدوده ب

شرق تا محدوده خیابان ولیعصر در غرب شرایط دمایی همچنان در کمترین مقدار خود قرار دارد. در بخش اعظم این 

و فضاهای با پوشش درختی مناسب  هابوستان گراد قرار دارد. در محدودهیسانتدرجه  20محدوده دمای سطحی زیر 

یجه اثر پوشش سبز بر اتالف انرژی تابشی خورشید از طریق درنتقرار دارد.  گرادیسانتدرجه  20همچنان دما در زیر 

 دهد.یمی نشان خوببهانعکاس و تبخیر و تعرق را 
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 منبع: )نگارنده(( 2091اکتبر  91)روز 9( و پروفایل دمایي از غرب به شرق منطقه LSTي رویه سطح زمین )دما :1شکل 

دهد. یمبهمن( نشان  11)فوریه  0مین را در منطقه یک تهران برای روز ی دمای سطحی زاماهوارهتصویر  3شکل 

پوشش درختی فاقد برگ و  هابخشیباً در اکثر تقرینکه در این تصویر ما در یک ماه زمستانی قرار داریم و باوجودا

برخوردار  ی منطقههابخشبخش جنوب شرقی از دمای سطحی باالتری نسبت به سایر  همچنانباشد ولی یمسبزینه 

 رسد.یمگراد نیز یسانتدرجه  10است. دمای سطحی در این بخش به بیش از 
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 منبع: )نگارنده(( 2091فوریه  5)روز 9( و پروفایل دمایي از غرب به شرق منطقه LSTي رویه سطح زمین )دما :7شکل 

و دمای سطحی  ترخنکهمچنان . و بخش میانی منطقه رادارندباالترین دماهای سطحی  1همچنان نیمه شرقی منطقه 

همه ینبااگراد در نوسان است. یسانتدرجه  2تا  3دهد. دمای سطحی در این بخش در محدوده یمتری را نشان یینپا

یِ غربی منطقه نیز که با همان الگراد پدیده غالب این بخش از منطقه یک است. در منتهی یسانتدرجه  1تا  1دمای 

و فضای سبز دمای  هاسازهی بتنی نسبت به سایر هاسازهیل غلبه به دلطبق است دوباره ی تازه ساخته منهاشهرک

است )نمودار زیر  شدهزدهیشمی  یابد. برش دمایی که در امتداد غرب به شرق منطقه یک و از میانه آن افزاسطحی 

دار نسبت به نمودارهای دهد. پدیده جالب در این نمویم( تغییرات دمای سطحی را در عرض منطقه نشان 1شکل 

یل ریزش برگ درختان و کاهش فضای دارای سبزی به دل درواقعباشد. و یمی قبل نوسانات کم در نمودار هاماه

ی دیگر نوسان دمایی در غرب و شرق نسبت به مرکز منطقه کمتر شده است. و نمودار نوسانات دمایی هاماهنسبت به 

ی خوببهدهد. این پدیده ینمدارای سبزینه زیادی هستند نشان  هاموزهو  هاستانبوی دیگر که هاماهزیادی را همانند 

یله سطوح بتنی و آسفالت نشان وسبهنقش پوشش گیاهی را در تعدیل دمای سطحی و برعکس تشدید دمای سطحی 

 دهد.یم

گسیخته با رشد لجام ه کرد کهاشار 1توان به شناسایی دو بخش با گرمایش باال در منطقه های تحقیق میازجمله یافته

سرعت و با شیب زیادی در بخصوص در فصول سرد به (وسازها در یک دهه اخیر دماهای حداقل )صبحگاهیساخت

 حال افزایش است.
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 ریزي شهر تهرانمنبع: مرکز مطالعات و برنامه نقشه تغییرات کاربري اراضي: 2شکل

 تغییرات کاربری اراضی

 گیرينتیجه

در تغییر در ژوهش بررسی نقش تغییر در کاربری اراضی و قطع درختان و از بین رفتن پوشش گیاهی هدف این پ

عنوان یک منطقه دمای سطحی و جزیره گرمایی منطقه یک شهری تهران بود. منطقه یک شهری تهران از گذشته به

شده است. ر در شهر تهران تلقی میعنوان یک باغ شهسرسبز و ییالقی شهر تهران بوده است. و شهرستان شمیرانات به

های و سیاست رویه از مناطق دیگر و مهاجرت از شهرهای دیگرو هجوم بی رویه در دو دهه اخیروسازهای بیساخت

سازی چه از طرف نهادهای دولتی و بخش خصوصی این منطقه را به یک منطقه غلط در صدور مجوزهای بلندمرتبه

رویه درختان و کاهش سطح ها تبدیل کرده است. قطع بیها ازلحاظ ارتفاع و دسترسینقواره ازلحاظ تنوع ساختمابی

 صورت نابهنجاری در برخی نواحی این منطقه افزایش یابد.پوشش فضای سبز سبب شده است دمای سطحی به

ی در جزیره رویه درختان و عدم جایگزینها و قطع بیسازیبرای بررسی تغییر در دمای سطحی و نقش بلندمرتبه

برای آشکارسازی نقش پوشش گیاهی و فضاهای شهری بر جزیره ای استفاده گردید. لذا های ماهوارهحرارتی از داده

برای چهار مقطع زمانی مختلف )با پوشش گیاهی و  3 های جوی از تصاویر ماهواره لندستگرمایی و آلودگی

های های ایستگاهدر مرحله بعد داده استفاده گردید. (سبزینگیمتوسط و فاقد  پوشش گیاهی و سبزینگی سبزینگی انبوه،

سنجش آلودگی منطقه از تنها ایستگاه سنجش آلودگی با دوره آماری طوالنی منطقه یک به نام ایستگاه شمیرانات 

ده است. شهای ایستگاه سینوپتیک اقدسیه استفادهطور برای بررسی شرایط جوی منطقه از دادهشده است. همیناستفاده

 در ادامه روزهای همراه با آلودگی در منطقه شناسایی گردید.

وسازهای غیراصولی پوشش گیاهی و درختان دلیل ساخت نتایج این تحقیق نشان داد که در دو بخش از منطقه یک به

رمایی یا شده و یا در کاشت درخت استاندارد الزم رعایت نشده است. لذا در این دو ناحیه یک هسته گمنطقه قطع

بخش اول در نیمه شرقی منطقه  جوار است.های همگیری و توسعه بر روی سایر بخشحال شکل جزیره حرارتی در

که طوریکند. بهاین هسته بسیار گرم در تمام چهار فصول خودنمایی می یک بخصوص بخش جنوب شرقی قرار دارد.

که بخش میانی درصورتی رسد.گراد نیز میدرجه سانتی 05ی در فصول گرم دمای سطحی بسیار باال رفته و گاه به باال
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که هنوز توانسته تا حدود زیادی فضای سبز خود را حفظ کند از شرایط بهتری برخوردار است. ناحیه دوم در شرق و 

ه و رویه شهری قرارگرفتشمال شرق منطقه یک قرار دارد که این ناحیه نیز در یک دهه اخیر بشدت تحت تأثیر رشد بی

بررسی روند  شده است.سازی اشغالسرعت با بلندمرتبههای طبیعی آن مورد تخریب قرارگرفته و بهمراتع و جنگل

و ( دماهای حداقل )صبحگاهی توجه دما هم درگاهی ایستگاه اقدسیه نیز بیانگر افزایش قابل دمایی صبحگاهی و ظهر

سرعت و با شیب زیادی در خال خصوص در فصول سرد بهب دماهای صبح گاهی باشد.گاهی می هم در دماهای ظهر

یافته ویژه این تحقیق  ها در حال افزایش است.گاهی نیز( دماها در تمام ماه افزایش است. در دماهای حداکثر )ظهر

در گرفته و تدریج شکلکه این دو هسته در دو دهه اخیر به باشد؛شناسایی دو هسته یا جزیره گرمایی در منطقه یک می

حال گسترش است. تداوم این شرایط سبب خواهد شد که شرایط میکروکلیمایی منطقه تغییر پیداکرده و این پدیده بر 

آن  های سرمایش منازل را افزایش داده و عالوه برافزایش دما هزینه زیست و فعالیت ساکنان تأثیر خواهد گذاشت.

 شرایط آسایش را کاهش خواهد داد.

های سال دلیل حاکمیت بادهای جنوب غرب تا جنوب و جنوب شرقی در تمام ماه نشان داد بهاین تحقیق همچنین 

شده و این منطقه را بخصوص های اطراف بر روی این منطقه منتقلهای جنوبی شهر تهران و بیابانگردها از بخش ریز

، 1833لعات عزیزی وعلی قنبری،های سرد سال جزء مناطق آلوده تهران قرار داده است مطالعه حاضربا مطادر ماه

گیری دو هسته گرمایی در شرق و غرب . با توجه به شکلهمخوانی دارد1838، شرعی پور و بیدختی، 1831کریمیان،

منطقه سبب خواهد شد با شیو حرارتی که در طول شب و روز بین این منطقه و مناطق جنوبی تهران اتفاق خواهد 

گردها را از جنوب غرب و جنوب  های شهری و چه ریزهای جوی، چه آلودگییندهافتاد با تشدید جریانات جنوبی آال

بنابراین توصیه  شرق تهران بر روی منطقه یک منتقل خواهد کرد و تداوم این شرایط را در آینده بدتر نیز خواهد نمود؛

ا مشارکت مردم برای توسعه تر از آن بصورت عمومی از طرف نهادهای دولتی و مهمریزی جدی چه بهشود برنامهمی

 فضای سبز در این منطقه انجام گردد.

شده بر روی نقشه دمایی حاصل از های عرضی ترسیمافزایش دمای سطحی نیز برشدت این بادها افزوده است. نیمرخ

شت سازی کخوبی اثر پوشش گیاهی را در کاهش دمای سطحی نشان داد. درنتیجه تشویق و فرهنگتصاویر ماهواره به

گیری بر روی منطقه یک های تهران باید با پدیده جزیره گرمایی در حال شکلهای مناسب برای بامدرخت با گونه

شود به یک وهوای تهران تلقی میعنوان منطقه خوش آبمبارزه کرد تا با روند افزایش دمای فعلی این منطقه نیز که به

 سکونت تبدیل نگردد.منطقه غیرقابل

 پیشنهادها

که فقط یک ایستگاه سنجش آلودگی که دارای آمار کافی و جامع در منطقه یک قرار دارد ا توجه به اینب -1

ایستگاه سنجش آلودگی ها در منطقه در شرق منطقه نیز شود برای رصد بهتر روند آلودگیتوصیه می

 احداث گردد.

وان یک ایستگاه همدیدی معرفی پیشنهاد می شود ایستگاه هواشناسی واقع در دانشگاه شهید بهشتی به عن -2

برای رصد بهتر وضعیت آب و هوا  1شود تا در مطالعات آینده از قابلیت های این ایستگاه در منطقه 

 استفاده گردد. این ایستگاه تنها ایستگاه استان تهران می باشد که در ارتفاع باال قرار دارد.

نیز  هاآالیندههندی و چنار )که به سایر  بلوطشاهناشی از سرب در بین پهن برگان  آلودگیرای کاهش ب -8

 .ترندمناسب بوده، در تمام فصول  سبزهمیشهکه  ماگنولیا، در تابستان و اندمقاوم

مسئله جزیره گرمایی بخش جنوب شرق منطقه با دقت مورد رصد و بررسی مسئولین شهری قرار گیرد این  -2

تدریج به مناطق اطراف نیز گسترش خواهد ن بهجزیره گرمایی در حال گسترش در صورت معالجه نکرد
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مسئله گرمای سطحی بسیار باالی آن را  با کاشت درختان بادوام یافت. لذا با توسعه فضای سبز و بخصوص

 بخصوص در فصل گرم کاهش و یا تعدیل نمایند.

تصویب و اجرایی سازی الزم است شهرداری با بودن زمین در این منطقه و اجبار به بلندمرتبه با توجه به -0

ها نمایند تا ها را ملزم به احداث و کاشت درخت در حواشی و بام این برجکردن قوانینی سازندگان این برج

 از مقدار فضای سبز منطقه کم نشود.
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