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تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر
2

حکیمه طالبی کناری* ،1عامر نیک پور ،2یداهلل یوسفی

-1کارشناسیارشد رشته جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه مازندران
-2استادیار ،عضو هيئت علمی گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه مازندران
پذیرش مقاله1396/11/20 :
تأیيد نهایی مقاله1397/3/17 :
چکیده
بهمنظور بررسی تأثير رشد شهر بر پارامترهاي دما و بارش ایستگاه بابلسر در بازه زمانی  2008-1968و نشان
دادن تفاوتها ،دو نوع ایستگاه شهري و غيرشهري انتخاب شد .براساس معيار فاصله حداکثر  500متر از مرز
شهر ،ایستگاه هواشناسی بابلسر بهعنوان ایستگاه شهري و ایستگاه نوذرآباد براساس معيار حداقل  2کيلومتر
فاصله با نزدیکترین شهر ،غيرشهري در نظر گرفته شد .براي سنجش توسعه شهري از شاخص گسترش شهري
و آنتروپی شانون و بررسی تغييرات پارامترهاي اقليمی از آزمون من-کندال استفاده شد .نتایج وضعيت کالبدي
بابلسر نشاندهنده توسعه چشمگير بهصورت توسعه فيزیکی پراکنده است .تحليل روند پارامترهاي دما نشان
داد ،شاخصهاي ميانگين دما و ميانگين کمينه دماي روزانه از روند معناداري برخوردارند و شيب روند تغييرات
آنها ،در ایستگاه شهري بابلسر نسبت به ایستگاه غيرشهري نوذرآباد بيشتر و مشخصتر است .ميزان تاو کندال
تغييرات دما نشان میدهد ،دادههاي اقليمی ایستگاه بابلسر تحتتأثير خرد اقليم شهري و محيط اطراف ایستگاه
هستند .با توجه به اینکه ایستگاه هواشناسی بابلسر درگذشته در خارج از محدوده شهري بوده و با توسعه شهر
به یک ایستگاه شهري تبدیل شده و گسترش شهري بابلسر موجب تغيير در دماي آن شده است .از اینرو
داده هاي این ایستگاه در اثر رشد شهر در اطراف آن کمی با واقعيت موجود در شرایط غيرشهري تفاوت خواهد
داشت.
واژههای کلیدی :اثر شهر ،بابلسر ،دما ،روند ،گسترش شهر.

* -نویسنده مسئول09117135609 :

Email: Hakimeh.talebi@yahoo.com
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زمين و وابستگی زیاد به خودرو شخصی ،انتقادهاي
زیادي بر آن شده و بهعنوان ناپایدارترین شکل
شهري شناخته شده است (قنواتی .)1390 ،این
رشد بیبرنامه شهرها و محدوده شهري در مدت
زمان کوتاه به چندین برابر وسعت اوليه ،منشأ
بسياري از مشکالت در شهرهاي جهان در حال
توسعه و توسعه یافته است (پوراحمد و همکاران،
 .)1389شهر و اقليم که دو سيستم انسانساخت و
طبيعی هستند ،تأثيرگذاري تنگاتنگی بر یکدیگر
دارند .شهرها ،عناصر شهري ،و سبک معماري و
عملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آبوهوایی
متأثر بوده و هستند .این تأثيرپذیري تا قبل از
پيدایش شهرهاي بزرگ و مادر شهرها تقریباً
یکسویه بوده و از آن به بعد شهرها نيز در اوضاع
اقليمی فضاي پيرامونی خود تأثير گذاشته و
تغييرات اقليمی ميکرو را پدید آوردهاند (زمردیان،
 .)1386درواقع شهر و گسترش آن میتواند باعث
تغيير و دگرگونی در آبوهواي خود و اطراف شود.
عموم ًا شهرها به وجود آورندهی آبوهواي ویژهاي
هستند .فرم هر شهر تأثير گرمایی قابل توجهی را
در درون یک منطقه شهري ساخته شده ایجاد
میکند (رفيعيان و هودسنی .)1391 ،باال بودن
دماي شهرها ناشی از ویژگی محيط شهري به علت
ذخيره انرژي خورشيد و توليد گرما در داخل شهرها
و تغييراتی که انسان در فضاي شهرها به وجود
میآورد ،است .از اینرو شهرنشينی و توسعه شهري
منجر به تغيير در آبوهواي خردمقياس و محلی
خواهد شد (محمدي .)1390 ،بارزترین تغييري که
به دليل شهرنشينی در اقليم به وجود آمده ،ظهور
درجه حرارتهاي باالتر در بخش مرکزي
مجتمعهاي شهر است که تشکيل یک جزیره
کوچک گرمایی میدهد .هرچه از مرکز شهر به
سمت پيرامون برویم درجه حرارت کمتر میشود و
در بعضی از روزها اختالف ميان این دماها از تفاوت

مقدمه
مبدأ شروع انقالب شهري با پيوند بين شهرنشينی
و صنعتی شدن بوده است که مصادف با سرآغاز
شکلگيري شهر صنعتی و نرخ بيش از حد رشد
شهري و در پی آن افزایش تعداد و اندازه شهرها و
تغييرات عظيم کالبدي است .صنعتی شدن جوامع
نيز به بهرهبرداري بيشتر سوختهاي فسيلی بهویژه
نفت و مشتقات آن منجر میشود (فرزاد بهتاش و
همکاران .)1392 ،در نيمقرن اخير شهرها با سرعت
زیادي گسترش یافتهاند بهطوريکه افزایش درجه
شهرنشينی و جمعيت شهري خود بهعنوان یک
واقعيت غير قابل انکار شهري مطرح بوده است.
افزایش جمعيت در طول چند دهه اخير و بهویژه
بعد از انقالب اسالمی و جنگ تحميلی باعث
گسترش بیقاعده شهرها به حالتی غریبه و مجزا با
بافت اصلی و بهسوي اراضی زراعی اطراف و محيط
پيرامون خود در ایران شده است .با گسترش
شهرنشينی ،گرایش به سمت حومهنشينی و
گستردگی شهري بيشتر شده است که این منجر به
توسعه چشمگير شهرها در تعداد و وسعت
(جاجرمی )1391 ،و ساکن شدن بيش از نيمی از
مردم جهان در شهرها شده است که ممکن است تا
سال  2025ميالدي نيز بيش از دوسوم مردم جهان
در شهرها ساکن شوند (شارع پور .)1389 ،این
گسترش منجر به رشد سریع و گسترش افقی
شهرها در دهههاي اخير خواهد شد .فرم و شکل
گسترش شهر نيز بهعنوان الگوي توسعه فضایی
فعاليتهاي انسان در برهه خاصی از زمان یکی از
موضوعهاي حياتی در ارتباط با پایداري شهر است
(اندرسون .)1996 ،شکل شهري مسلط قرن بيستم
در اکثر نقاط جهان ،شکل گسترده یا گسترش افقی
شهري است که به دليل پيامدهاي نامطلوب
اقتصادي ،اجتماعی ،کاهش استانداردهاي محيطی
و بهویژه زیستمحيطی و عدم استفاده بهينه از
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درجه حرارت موجود ميان زمستان و تابستان براي
همان محل بيشتر است (جاجرمی .)1391 ،اندازه و
اهميت جزیره حرارتی شهري برحسب شهرها و
مجتمعها ،فرق میکند .تفاوت ميان درجه
حرارتهاي شهري و روستایی به ميزان جمعيت و
افزایش آنها نيز بستگی دارد .میتوان گفت تحول
درجه حرارت ميان مرکز و پيرامون شهر متفاوت
است .این جزیرههاي حرارتی عموماً در مورد
حداقلهاي دما با وضوح بيشتري پدیدار میشود.
جزیره حرارتی در مورد دماهاي بيشينه با وضوح
کمتري نمایان میشود (جاجرمی.)1391 ،
تحقيقات متعددي در زمينه شهر و اقليم و ارتباط
متقابل آنها صورت گرفته و نتایج متعددي به
دست آمده است .پریا نکا و کاليدایکوریچی
( ،)2011بليندا و اسفاع ( ،)2011لييانگ هنگ
وونگ ( ،)2011وامسلر و همکاران ()2013
دریافتند که تغييرات اقليمی تهدید جدي براي
توسعه پایدار شهري است .حکومتها نقش
برجستهاي در مقابل تغييرات اقليمی دارند و مناطق
شهري نقشی محوري در سازگاري و کاهش خطرات
در تالشهاي جهانی دارند( .فنگ و همکاران،
 ،)2014سلمنس موشا ( ،)2011رونالدهوپه
( ،)2011روشن و همکاران ( ،)2010بتيان و آنجر
( )2003پژوهشهایی در زمينه دما انجام دادهاند
که نتایج نشان میدهد که تغييرات اقليمی و عواقب
آن به سمت گرم شدن تمایل دارد .مقدار اثرات گرم
شدن به علل شهرنشينی بستگی دارد که پراکندگی
مراکز شهري ممکن است تأثير بر نوسانات اقليمی
بهخصوص در دهههاي اخير داشته باشد .درواقع
اقليم بيش از اندازه در حال تغيير است و حداقل
درجه حرارت در مناطق شهري باالتر از مناطق
روستایی است .بهطور معمول یک شهر با جمعيت
بيشتر تأثير گرم شدن بيشتري را دارد و روند
جمعيت شهري رابطه لگاریتمی بسيار مهمی با
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دماي شهري دارد .پژوهش عطایی و فنایی ()1392
نيز بيان داشته که آهنگ رشد افزایشی دما همزمان
با توسعه شهرنشينی و صنعتی شدن بوده که
نشاندهندهي ارتباط معنیدار ميان این دو است.
لطفی و همکاران ( )1393دریافتند که بسياري از
تحوالت در سطح جهانی ،ریشه در وقایع و جریانات
محلی دارد و اغلب تغييرات دما در شمال شرق
ایران ،محدود به ميکروکليماي شهري است که به
نظر میرسد اثر ساختوساز شهري ،جذب انرژي
خورشيد توسط دیوارهاي عمودي و آسفالت
خيابانها ،مصرف سوختهاي فسيلی در حملونقل،
صنایع و لوازمخانگی و غيره است .نتایج
پژوهشهاي ليچکو و سوليکی ( ،)2013فاتچر و
همکاران ( ،)2013طالقانی و همکاران ( )2014در
زمينه فرم نشان دادهاند اقليم شهرهاي متفاوت
بهطور قابل توجهی از مناطق اطرافش متفاوت شده
و حومهها در حال تبدیل شدن به یک فرم غالب از
گستره جهانی سکونتگاههاي شهري هستند و هم-
چنين فرمهاي شهري مختلف ميکرو اقليمها را
تهدید میکنند .در بسياري از موارد با توسعه شهر
و دربرگيري ایستگاههاي هواشناسی دادههاي آنها
به ميزان زیادي متاثر از فضاي شهري اطراف
آنهاست و بيان کننده شرایط طبيعی آن نبوده و
قابليت استفاده براي بسياري از مقاصد مطالعاتی را
نخواهد داشت .از اینرو گاه ضرورت دارد مکان
ایستگاههاي تبدیل شده به ایستگاه شهري تغيير
یابد .یکی از ایستگاههاي قدیمی و شناخته شده در
بخشهاي جنوبی دریاي خزر ایستگاه سينوپتيک
بابلسر است که در اثر توسعه شهر در اطراف آن از
دوران گذشته به نظر به همراه توسعه شهر به یک
ایستگاه شهري تبدیل شده است .با توجه به لزوم و
اهميت مشخص نمودن ایستگاههاي شهري و
غيرشهري در این پژوهش نقش رشد و گسترش
شهر بر تغيير شرایط اقليمی بررسی میشود .بابلسر
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بابلرود در مرکز و شازدهرود در شرق آن ،بافت
مسکونی به همراه فضاهاي باز و سبز و زمينهاي
کشاورزي در جنوب شهر میباشند (طرح جامع
بابلسر )1387 ،و تحوالت جمعيت بابلسر در مقاطع
سرشماريهاي موجود ،حاکی از تالطم و تغييرات
رشد شهر از شرایط اقتصادي و اجتماعی منطقه
بوده ،بهطوريکه جمعيت این شهر از  7237نفر در
سال  1335به  50477نفر در سال  1390رسيده
است .براساس اطالعات موجود ،نرخ رشد جمعيت
شهر بابلسر در  55سال ( 3/65 )1335-90درصد
است که این نسبت درواقع متوسط نرخ رشد
جمعيتی شهر بابلسر را در بلند مدت نشان میدهد
(آمارنامه استان مازندران .)1390 ،بابلسر بهعنوان
یکی از قطبهاي گردشگري شمال کشور مطرح
میباشد .برآورد میشود شهر مذکور ساالنه بالغ بر
یک ميليون گردشگر داخلی به خود جذب کند
(قدمی و همکاران .)1390 ،این پژوهش ،مبتنی بر
روش تحقيق ،تجربی-کاربردي است .در این تحقيق
از طریق مطالعات کتابخانهاي اقدام به جمعآوري
تعاریف ،نظریات ،تئوريها و مستندات شده است و
بخش قابل توجهی از اطالعات نيز از طریق دادههاي
وزارت نيرو و سازمان هواشناسی بهدست آمده است.
همچنين در تبيين بهتر موضوع از شاخص گسترش
شهري ،مدل آنتروپی شانون و بررسی روند دادههاي
آبوهوایی از آزمون من-کندال استفاده شده است.
شاخص گسترش شهری :از فنهاي مهم در
برنامهریزي کاربري اراضی شهرها به شمار میرود
که با استفاده از رابطه  1درصد اراضی شهري
محاسبه میشود:
رابطه )1

با هستهي اوليهاش در کنار بابلرود تشکيل و با
رشد خطی به سمت غرب در تاریخ توسعه خود به
پيش میرود .در زمان پهلوي اول تا سال 1345
گسترش شهر به سمت مابين رودخانه و امامزاده و
بعد از سال  1345تا  1360به جهت شرق و غرب
شهر و در اراضی زراعی بوده است .از دهه  1360به
بعد اتفاق مؤثر بعدي که همان واگذاري زمين
توسط سازمان شهري است رخ میدهد که این
ساختوسازها در غرب شهر و بهصورت خطی در
امتداد ورودي شهر ادامه مییابد و ایستگاه
هواشناسی آن در اثر رشد شهر در اطراف موقعيت
ایستگاه از وضعيت خارج شهري به حالت شهري
تغيير پيدا میکند .پژوهش حاضر به دنبال آن است
تا اثر محلی گسترش شهر بر تغييرات پارامترهاي
اقليمی را نشان دهد و مشخص نماید توسعه شهري
در بابلسر چگونه و به چه ميزان بر پارامترهاي
اقليمی ثبت شده تاثير داشته است؟ همچنين کدام
پارامتر دمایی تاثيرات بيشتري از توسعه بابلسر
پذیرفته است؟ بدین منظور با بررسی روند رشد و
گسترش کالبدي فضایی و تغييرات پارامترهاي
اقليمی شهر بابلسر و مقایسه تغييرات پارامترهاي
اقليمی با ایستگاه خارج شهري واقع در مناطق
اطراف بابلسر در استان مازندران در پی دستيابی به
این هدف است.
مواد و روشها
شهر بابلسر در مصب بابلرود در کرانه جنوبی دریاي
خزر و در مختصات جغرافيایی  52درجه و 37
دقيقه و  50ثانيه الی  52درجه و  40دقيقه و 50
ثانيه طول شرقی و  36درجه و  40دقيقه و 15
ثانيه الی  36درجه و  43دقيقه عرض شمالی
استقرار دارد (آقاميري و یزدانيان .)1388 ،این شهر
در شمال استان مازندران قرار دارد که جلوه کلی
شهر شامل دریاي خزر در شمال آن ،رودخانههاي

∗ 100

𝑖 𝐿𝑈𝑈𝐿𝑗 −
𝐿𝑇

= 𝐼𝑆

که در آن  :SIشاخص گسترش اراضی شهري دوره
زمانی  iتا  : 𝑈𝐿𝑗 ،jوسعت اراضی شهري در دوره i
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 :𝑈𝐿 𝑖 ،وسعت اراضی شهري در دوره  jو  :Tlکل
اراضی شهري است .شاخص گسترش شهري به 5
طبقه تقسيم میشود : 𝑆𝐼 < 0.001 :نواحی بدون
تغيير را نشان میدهد : 0.001 ≤ 𝑆𝐼 < 0.1 .ناحيه
توسعه پایينی داشته است : 0.1 ≤ 𝑆𝐼 < 1 .ناحيه
توسعه باالیی را مشاهده بوده است: 1 ≤ 𝑆𝐼 < 5 .
ناحيه توسعه سریعی داشته است : 𝑆𝐼 ≥ 5 .ناحيه
توسعه چشمگير دارد.
آنتروپی شانون :براي تعيين سنجش نوع توزیع این
توسعه و براي تجزیه و تحليل و تعيين مقدار پدیده
رشد بیقواره شهري به کار میرود .ساختار کلی
مدل به شرح زیر در رابطه  2و  3است:

آزمون من-کندال :پژوهشهاي چندي از آزمون
من-کندال براي مطالعه عناصر اقليمی و ویژگیهاي
آن استفاده نمودهاند (ناستوس و زرفوس.)2009 ،
براساس این روش ،هر رتبهاي از N ،i=1, N( Xi
تعداد Xها) با تمامی رتبههاي ماقبلش مقایسه می-
گردد .اگر  niتعداد رتبههاي بزرگتر از  xiباشد در
این صورت ،مجموع (رابطه  )4آنها و آزمونτ
(رابطه  )5محاسبه میگردد .سپس مقدار آزمون τ
با ( (τ) tرابطه  )6مقایسه میگردد:
رابطه )4
n

P   ni
i 1

رابطه )5

رابطه )2

𝑛

4p
1
)N ( N  1

)𝑖𝑃(𝑛𝐿 𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖 .

 

رابطه )6

𝑖=1

رابطه )3
𝐻
𝐾𝑛𝐿

25

4 N  10
( )t = ± 1.96
)9 N ( N  1

=𝐺

که  1/96مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد ( )Zبا
سطح احتمال  95درصد در آزمون دو دامنهاي است.
اگر 𝑡)𝜏( −(𝜏)𝑡 < 𝜏 < +باشد ،سري زمانی فاقد
روند معنادار است .اگر< 𝑡) ،τ(τروند منفی و

که در این فرمول =H :مجموع فراوانی در لگاریتم
نپري فراوانی =Pi ،فراوانی =LnPi ،لگاریتم نپري
فراوانی = K ،تعداد طبقات و  =Gميزان آنتروپی
است .مقدار این شاخص از صفرتا ) Ln(nاست که
در آن مقدار صفر بيانگر توسعه فيزیکی خيلی
متراکم و فشرده است درحالیکه مقدار) Ln(nبيانگر
توسعه فيزیکی پراکنده است .زمانی که ارزش
آنتروپی از مقدار ) Ln(nبيشتر باشد رشد بیقواره
شهري اتفاق افتاده است.

اگر >  τ(τ)tروند سري مثبت خواهد بود .بهمنظور
شناخت تأثير بابلسر بر پارامتر اقليمی دما از طریق
مقایسه دادههاي دو ایستگاه که براساس معيار
فاصله به دودستهي شهري و خارج شهري مشخص
و موقعيتیابی شدند استفاده گردید (جدول.)1

جدول  :1مشخصات ایستگاههاي مورد مطالعه در پژوهش
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داشته باشد (شکل  .)1بر این اساس ایستگاه بابلسر
ایستگاه محدوده شهري و ایستگاه نوذرآباد خارج از
محدوده شهري میباشد.

منظور از ایستگاه خارج از شهر ایستگاهی است که
حداقل  2کيلومتر با نزدیکترین شهر فاصله دارد و
ایستگاه شهري ایستگاهی است که حداکثر 500
متر (لطفی و همکاران )1393 ،از مرز شهر فاصله

شکل  :1موقعيت ایستگاههاي موردمطالعه نسبت به نزدیکترین شهر

 1385تا  1390کیه ميیزان توسیعه ،سیریع بیوده
در سیییایر دورههیییا شیییهر بابلسیییر گسیییترش
چشییمگيري را شییاهد بییوده اسییت (جییدول.)2
بیییراي محاسیییبه چگیییونگی توزییییع جمعيیییت
شهرنشیییين در منیییاطق مختلیییف شیییهر از روش
آنتروپی نسبی استفاده شد (جدول .)3

بحث و نتایج
بررسییی اوليییه مکییانی نشییان دهنییده موقعيییت
متفییاوت ایسییتگاه بابلسییر بییا ایسییتگاه نوذرآبییاد
اسییت .بییراي مشییخص نمییودن الگییوي گسییترش
فضییایی بابلسییر ،ابتییدا شییاخص گسییترش شییهري
محاسبه شید .بررسییهیا نشیان داد بیهجز دورهي

جدول  :2نتایج شاخص گسترش شهري بابلسر
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جدول  :3محاسبه آنتروپی شانون بابلسر

2.93782
= 0.950430169 ≈ 1
3.091042453

=𝐺

وقوع شهرنشينی سریع در بابلسر ،گسترش فضایی
و جغرافيایی کم تراکمی را در این شهر ایجاد نموده
است بهطوريکه تراکم ناخالص در شهر بابلسر از
 120/02نفر در هکتار در سال  1335به  30/32نفر

𝐻 = 2.93782

𝑖𝑃 𝑛𝐿 ∗ 𝑖𝑃 ∑ 𝐻 = −

در هکتار در سال  1390رسيده است .همچنين
ضریب آنتروپی نسبی ( )0/95نيز بيانگر پراکنش
جمعيت در مناطق مختلف شهر است .در مجموع
شاخصها و ضرایب مختلف نشان میدهد که شهر
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پدیده الگویی نامنظم و غير برنامهریزي شده است
که خود منجر به الگوهاي ناپایدار و ناکارآمد
گسترش فضایی شهر میگردد (شکل .)2

بابلسر دچار پدیده «پراکنده رویی» شده است.
پراکنده رویی را گسترش افسار گسيخته یک شهر
و حومههاي آن در زمينهاي روستایی پيرامون آن
تعریف نمودهاند (تسویسی و کاماگنی .)2005 ،این

شکل  :2روند رشد کالبدي بابلسر در دورههاي زمانی مختلف

بررسی ،دادههاي ایستگاه نوذرآباد و ایستگاه بابلسر
مورد آزمون روند قرار گرفت .نتایج آزمون من-
کندال براي دما براي ایستگاههاي مورد مطالعه
(جدول )4نشان میدهد که در شاخص ميانگين دما
ایستگاه شهري بابلسر با تاو کندال  0/49و خارج
شهر نوذرآباد با  0/3317داراي روند معنادار
صعودي بودهاند که بابلسر داراي روند با شيب
بيشتري نسبت به نوذرآباد بوده است.

مقایسه روند دادههای دمایی ایستگاه شهری بابلسر و

ایستگاه خارج شهر نوذرآباد :پس از مشخص شدن
وضعيت توسعه چشمگير بابلسر در دورههاي اخير و
پراکنش جمعيت و گسترش کالبدي شهر به صورت
توسعه فيزیکی پراکنده ،بررسی آناليز واریانس
( )ANOVAدادههاي اقليمی ایستگاهها نشان
دهنده الگوي متفاوت تغييرپذیري دما در ایستگاه
بابلسر بوده است .براي مشخص نمودن شکل و
مقایسه ميزان روند دما در ایستگاههاي مورد

جدول  :4تاو کندالهاي به دست آمده براي دماهاي ایستگاههاي مورد مطالعه

روندهاي معنادار هستند که ایستگاه نوذرآّباد شيب
بيشتري را نسبت به بابلسر نشان میدهد و در
کمينه دما ثبت شده نوذرآباد روند معنادار و بابلسر
در بيشينه دماي ثبت شده روندهاي معنا داري را
نشان نمیدهند (شکلهاي  3و .)4

در شاخص ميانگين کمينه دماي روزانه ایستگاه
شهري بابلسر با تاو کندال  0/6و ایستگاه خارج شهر
نوذرآباد با  0/282داراي روندهاي معنادار اما با
اختالف شيب زیاد هستند .در ميانگين بيشينه دما
روزانه نوذرآباد با  0/349و بابلسر با  0/26داراي
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شکل  :3نمودار تاو کندال شاخصهاي دما ایستگاه شهري بابلسر

تغيير وضعيت ایستگاه بابلسر از خارج شهر به
ایستگاه شهري شده میتوان نتيجه گرفت که
تغييرات ایجاد شده به صورت طبيعی به وجود
نيامده و بيشتر در اثر توسعه شهر در اطراف این
ایستگاه ایجاد شدهاند که این نتيجه میتواند
بيانکنندهي تأثير گسترش شهر بر این روندها
باشد.

نتایج شيب روندهاي دادههاي شاخصهاي مختلف
براي ایستگاههاي مورد مطالعه نشان میدهد که
ایستگاه بابلسر جز در شاخص بيشينه دماي ساالنه
ثبت شده ،در سایر شاخصها شيب بيشتري نسبت
به ایستگاه مورد مطالعه غيرشهري نوذرآباد دارد و
در این مورد نيز براي بابلسر نتيجه مشهودتري
مشاهده شده است و اینکه توسعه شهري باعث

شکل  :4نمودار تاو کندال شاخصهاي دما ایستگاه خارج شهر نوذرآباد

روندها (جدول  )5ترسيم شده تا شيب تغييرات
آنها تعيين گردد .نتایج نشان میدهند ،شيب روند
پارامترهاي ميانگين دما ،کمينه دماي ساالنه ثبت

نمودار روند دادههاي پارامترهاي دما در
ایستگاههاي مورد مطالعه که مورد آزمون من-
کندال قرار گرفتند و همچنين ميزان 𝑅 2هاي این
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معناداري را برجاي گذاشته است .بهویژه در پارامتر
کمينه دماي ثبت شده با علم به این موضوع که با
توجه به مبناي نظري و منابع مکتوب اثر شهر بر
ميانگين کمينه دما مشخصتر است به نظر میرسد
گسترش شهر بابلسر در اطراف ایستگاه هواشناسی
دادههاي این ایستگاه را تحتتأثير قرار داده است.

شده و کمينه دما روزانه (شکلهاي  6 ،5و  )8داراي
بيشترین شيب میباشد و در مقابل بيشينه دماي
ثبت شده و بيشينه دما روزانه (شکلهاي  7و )9
داراي مقادیر کمتري میباشد (جدول  .)5به عبارت
دیگر در پارامترهاي ميانگين دما ،کمينه دماي ثبت
شده و کمينه دما روزانه رشد و گسترش شهر تأثير

جدول  :5ميزان  𝑅2نمودار روندهاي دادههاي پارامترهاي دما در ایستگاههاي مورد مطالعه که مورد آزمون من-کندال
قرار گرفتند

شکل  :5روند ميانگين دما ایستگاههاي مورد مطالعه

شکل  :6روند کمينه دماي ثبت شده ایستگاههاي مورد مطالعه
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شکل  :7روند بيشينه دماي ثبت شده ایستگاههاي مورد مطالعه

شکل  :8روند کمينه دماي روزانه ایستگاههاي مورد مطالعه

شکل  :9روند بيشينه دماي روزانه ایستگاههاي مورد مطالعه

چنين الگوهاي ناپایداري شکل میگيرد .در کنار
رشد طبيعی جمعيت ،توزیع جمعيت نيز از عوامل
رشد سریع شهري به شمار میرود که نشان گر
تمرکز فعاليتهاي انسانی و تأثيرگذاري این عوامل
بر اقليم محلی در مقایسه با نواحی خارج شهري
است .مقایسه ایستگاه شهري بابلسر با دیگر منطقه
غيرشهري نشاندهندهي تغيير شرایط بلندمدت جو
است بهطوري که براي ایستگاه شهري بابلسر،
بيشترین مقادیر داراي روند معناداري؛ به ترتيب
مربوط به شاخصهاي کمينه درجه حرارت،

نتیجهگیری
شهر بابلسر تغييرات زیادي را در روند گسترش
کالبدي– فضایی خود شاهد بوده است .در حال
حاضر با پيشی گرفتن رشد کالبدي از رشد
جمعيت ،این شهر گسترش کالبدي پراکنده و با
تراکم پایينی را شاهد است .این الگو بهصورت
نامنظم و غير برنامهریزي شده است و منجر به
پراکنده رویی شده است .اولين و مهمترین دليل
پراکنده رویی افزایش جمعيت شهري است .زمانی
که شهرنشينی از برنامهریزي شهري پيشی بگيرد،
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توسعه شهر یکی از عوامل گرم شدن هوا خواهد بود
و روند جمعيت شهري رابطهاي لگاریتمی بسيار
مهمی با اثر دماي شهري دارد .تفاوت معناداري
روندهاي دماي بابلسر با نقاط غيرشهري با
پژوهشهاي اسچلونزن و همکاران ( ،)2010فرزاد
بهتاش و همکاران ( )1392همسو بوده و نشان می-
دهد که کمينه درجه حرارت در شهرها باالتر از
مناطق روستایی است و شهرها از مناطق روستایی
حومه خود گرمترند .نتایج به دست آمده از دادههاي
ایستگاه بابلسر قابليت تعميم به شرایط شهري ایجاد
شده در آن را خواهد داشت و نشان دهنده شرایط
طبيعی پارامترهاي آبوهوایی محيط غيرشهري در
این منطقه نيست .در واقع دادهها از حالت طبيعی
خارج شده و دیگر متأثر از محيط طبيعی منطقه
نيست بلکه در اثر احاطه شدن ایستگاه توسط
فضاهاي شهري ،دادههاي امروزي تغيير یافته و
بهرهگيري از دادهها براي طرحهاي هيدرولوژي یا
کشاورزي یا مواردي که به دادههاي آب و
هواشناسی وابسته هستند به نوعی در نتيجه-
گيريها تأثير نامطلوب خواهد داشت.

ميانگين دما و کمينه دما میباشد ،بين دو ایستگاه
اختالف زیادي مشاهده میشود .در خصوص
شاخص کمينه دماي ثبت شده نيز هيچ کدام از
ایستگاهها روند معناداري را نشان ندادهاند .یافتهها
نشان میدهد دما ،کميتی است که در محيطهاي
شهري نسبت به سایر کميتهاي هواشناختی
بيشتر تحتتأثير قرار میگيرد (اک )1973 ،و اثر
جزیره حرارتی روي دماي کمينه بيشتر است.
ایستگاه آبوهوا شناسی بابلسر طی روند گسترش
شهر از فضاي پيرامونی به محدوده مرکزي تغيير
موقعيت داده و بيشتر تحتتأثير فضاي شهري قرار
گرفته است .در نتيجه میتوان گفت که تغييرات
ایجاد شده بهصورت طبيعی به وجود نيامده و بيشتر
در اثر گسترش فعاليت بوده و بيانکنندهي تأثير
گسترش شهر بابلسر بر تغييرات این روندها می-
باشد .نتایج پژوهشهاي ميشرال ( ،)2015فنگ و
همکاران ( ،)2014لطفی و همکاران ( )1393و
فاتچر و همکاران ( )2013نيز به وجود تفاوت دما
در ایستگاههاي داخل شهر و خارج شهر اشاره
نمودهاند و نشان دادند که روندها در ایستگاههاي
شهري و غيرشهري یکسان نبوده است .در نتيجه
منابع

و هلدرن ،پژوهش و برنامهریزي شهر ،سال اول،
شماره  ،3ص .18-1
جنکز ،م .و جونز ،ک .1391 ،.ابعاد شهر پایدار،ترجمه مجتبی رفيعيان ،هانيه هودسنی ،انتشارات
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران 449 ،ص.
زمردیان ،ج .1386 ،.کاربرد جغرافياي طبيعی دربرنامهریزي شهري و روستایی ،دانشگاه پيام نور،
تهران 149 ،ص.
شارع پور ،م .1389 ،.جامعهشناسی شهري ،سمت،تهران 87 ،ص.

اسکورو ،ژِ .1391 ،.اقليم و شهر ،ترجمه کاظمجاجرمی ،اندیشههاي گوهربار ،تهران 568 ،80-59
ص.
آقاميري ،س .ر .و یزدانيان ،م .1392 ،.با همکاريکميسيون فرهنگی شوراي اسالمی شهر بابلسر و
روابط عمومی شهرداري ،شناخت جامع عرصههاي
توسعه شهري از مشهد سر تا بابلسر ،چاپ اول ،چاپ
نيما 53 ،ص.
پوراحمد ،ا ،.حسام ،م ،.آشور ،ح .و محمد پور ،ص،. .1389تحليلی بر الگوي گسترش کالبدي -فضایی
شهر گرگان با استفاده از مدلهاي آنتروپی شانون
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-181  ص،21  شماره، جغرافيا و توسعه،بابلسر
.197
.1391 ،. ا، و فرجی مالیی. ا، عظيمی،. ع،قنواتیکيفيت محيطی شهر و شکل ناموزون شهري در
 شماره، پژوهشهاي جغرافيایی انسانی،شهر بابلسر
.215-81  ص،193
،. پ، و ضيائيان فيروزآبادي. ب، عليجانی،. م،لطفی واکاوي تأثير شهر بر تغييرات ساالنه دما در.1393
 تحقيقات کاربردي در علوم،شمال شرق ایران
-175  ص،35  شماره، سال چهاردهم،جغرافيایی
.196
، آب و هواشناسی شهري.1390 ،. ح،محمدي. ص206 ،موسسه دانشگاه تهران
 نتایج سرشماري عمومی.1390،مرکز آمار ایران. شهرستان بابلسر،نفوس و مسکن سال

 سازمان.1378 ،طرح جامع شهرستان بابلسر. ص164 ،مسکن و شهرسازي استان مازندران
 بررسی روند تغيير.1392 ،. ر، و فنایی. ه،عطاییسريهاي دماي شيراز در ارتباط با برنامهریزي
، مجله پژوهش و برنامهریزي شهري،توسعه شهري
.76-57  ص،15  شماره،سال چهارم
،. ص، و نگين تاجی. س، مرادي،. م،فرزاد بهتاش بررسی ابعاد تأثيرگذار فرم شهر بر کيفيت.1392
 مرکز مطالعات و،هوا نمونه موردي شهر تهران
 ص،212  گزارش شماره،برنامهریزي شهر تهران
.34-25
، و محسنی. ا، اکبري مهام،. غ، ملکشاهی،. م،قدمی بررسی کيفيت کالبدي و کارکردي.1390 ،.ا
 شهر:مبادي ورودي شهري نمونهي مورد مطالعه
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