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نقش تغییرات دما در پایداری محیطزیست شهر تهران
*1

فریماه سادات جمالی  ،1شهریار خالدی

-1گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/4/23 :تأیيد نهایی مقاله1399/10/16 :

چكیده
مطالعه حاضر با سنجش تغييرات کمينه ،بيشينه و ميانگين دماي هوا و دماي سطح زمين و تغييرات پوشش
گياهی در سه دهه اخير ،پایداري محيطزیست شهر را در برابر گرمایش بررسی میکند .براي این منظور ،تغييرات
دماي کمينه ،بيشينه و ميانگين ایستگاههاي مهرآباد و شميران از سال  1988تا  2017مورد بررسی قرار گرفته
است .تصاویر لندست نيز براي بررسی تغييرات سطح زمين به کار رفته است .نتایج تحليل دماي هوا نشان دهنده
وجود روند افزایشی در دوره زمانی مذکور است .با انجام آزمون پتيت ،نقطه تغيير در اواخر دهه  1990و ابتداي
 2000ميالدي بهدست آمد؛ بهطوريکه ميانگين دماي هوا  1˚Cدر ایستگاه مهرآباد و  1/2˚Cدر شميران نسبت
به قبل از نقطه تغيير افزایش نشان میدهد .رشد افقی شهر با کاهش وسعت پوشش گياهی همراه بوده و ميانگين
دماي سطح زمين بيش از  2˚Cافزایش یافته است .از اینرو ،روند افزایشی دما همراه با ساختوسازهاي بیرویه
و ناپایداري فضاي سبز ،به عنوان عوامل اثرگذار بر پایداري محيطزیست مورد توجه قرار گرفته است .این مسئله
نشانهاي از تشدید گرمایش و ضرورت ارائه راهکارهاي مناسب است.
واژههای كلیدی :پایداري ،توسعه ،تهران ،دما ،روند.

* -نویسنده مسئول:

Email: s-khaledi@sbu.ac.ir
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مناطق انبوه شهري ،از مخاطرات قابل توجه در
شهرها هستند (خالدي و همکاران .)1396 ،افزایش
گرمایش جهانی بر سالمت انسان و اکوسيستمها اثر
میگذارد و این تأثير در شهرها به دليل اثر جزیره
گرمایی شهري بيشتر است ( .)IPCC, 2018در
بسياري از پژوهشها ،مطالعه تغييرات دماي سطح
زمين براي بررسی اثر جزیره گرمایی شهر به کار
رفته است ( ;Mirzaei, 2015; Zhou et al, 2016
 .)Marando et al, 2019جزایر گرمایی در  24شهر
مراکش ،با آبوهواي معتدل در ساحل اقيانوس
اطلس ،نيمهخشک در مناطق جنوبی و خشک در
صحراي بزرگ آفریقا بررسی شده است .در این
مطالعه از تصاویر سال  2013لندست  8براي
طبقهبندي اراضی شهري ،دماي سطح زمين به
دست آمده از  MYD11A2و  NDVI2به دست
آمده از  MOD13A1استفاده شده است .نتایج
نشان داده اثر جزیره گرمایی تحتتأثير پوشش
گياهی شهر و منظر اطراف شهر قرار دارد .مناطق
شهري نواحی خشک نيز به دليل پوشش گياهی
درون شهر اغلب خنکتر از اطرافند ( Fathi et al,
 .)2019در تهران و حومه تفاوت دماي سطح زمين
طی سالهاي  1986تا  2011ميالدي در کنار
تغيير پوشش زمين پهنه شهري بررسی شده و نتایج
حاصله از پژوهش نشان داده که شهرنشينی تهران
طی سه دهه مطالعاتی دو برابر شده است .شاخص
پوشش گياهی  NDVIنيز عامل مؤثري براي تعدیل
دماي سطح زمين در داخل شهر ،نسبت به بيرون
از شهر ،شناخته شد ( .)Tayyebi et al, 2018در
مطالعهاي دیگر ،ویژگیهاي مکانی-زمانی دماي
سطح زمين شهر تهران با اندازهگيري زمينی شش
گونه پوشش زمين در ایستگاه ژئوفيزیک طی
سالهاي  2012و  2013و مدلسازي دماي سطح
زمين به عنوان تابعی از دماي هوا با مدل SHRP
بررسی شد .نتایج نشان داد که بيشترین اثر جزیره

مقدمه
گزارش اخير هيأت بينالمللی تغيير آبوهوا
 )IPCC(1به نام "گرمایش جهانی  "1/5˚Cدر اکتبر
 ،2018بيانگر افزایش دماي جهانی در حدود 1˚C
در  2017نسبت به دوره پيش از انقالب صنعتی
است ،به طوري که ميزان گرمایش (ميانگين افزایش
دماي هوا و دماي سطح دریا در سطح جهان در 30
سال گذشته) در برخی از مناطق و برخی فصول
بيش از ميزان متوسط مشاهده شده است ( IPCC,
 .)2018مطالعه سريهاي زمانی دماي کشور نيز
نشان دهنده تغييرات قابل مالحظه در دهههاي
اخير بوده است .در ایران در پژوهشی با استفاده از
دادههاي هواشناسی  5منطقه کشور از سال 1951
تا  ،2013مشخص شد دماهاي کمينه ،بيشينه و
ميانگين روزانه در بيشتر مناطق ایران داراي روند
افزایشی بودهاند و روند افزایش دماي کمينه بيش
از دماي بيشينه است .بررسی نقطه تغيير دماي
بيشينه و کمينه با روش بویشند نيز نشان داد که
در دهههاي  1980و  1990دما در ایران دچار یک
جهش شده است (عليزاده چوبري و نجفی.)1396 ،
همچنين ،بررسی تغيير دماي شهر تهران (بر پایه
دادههاي ایستگاه مهرآباد) بين سالهاي  1951تا
 ،2005با استفاده از روش آماري-گرافيکی من-
کندال نشان دهنده وجود روند افزایشی در دما بوده
است که تغييرات دماي ساالنه و دماي کمينه و
بيشينه ساالنه در اوایل دهه  2000ميالدي بيشتر
مشهود است (حجازي زاده و پروین .)1388 ،از
سوي دیگر ،طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در
ژانویه  ،2019رخدادهاي فرین آبوهوایی از سال
 2017ميالدي در صدر فهرست پنج ریسک جهانی
از نظر احتمال رخداد قرار دارند ( World
 .)Economic Forum, 2019در این ميان ،شهرها
در کانون چالش تغيير آبوهوا قرار دارند .جزایر
گرمایی ،دماهاي باالي ناشی از شهرنشينی در

پژوهشهاي دانش زمين

223

پژوهشهاي دانش زمين ،سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار  ،1400صفحات 235-222

گرمایی در تابستان در مناطق با اراضی بدون
پوشش گياهی ،ساخته شده و معابر دیده میشود و
کمترین دماي سطح زمين در پهنههاي آبی و
پوشش گياهی .روندي مشابه در زمستان نيز
مشاهده میشود ( Moghbel and Shamsipour,
 .)2019نتایج پژوهشها در مورد سازگاري و
پایداري محيطزیست شهري نشان داده که
شهرهاي با تراکم باالي جمعيت با کاهش و مدیریت
ریسک بالیاي ناشی از رخدادهاي آبوهوایی در
خط مقدم سازگاري با تغيير آبوهوا قرار دارند
( .)Rosenzweig et al, 2018دما و بارش،
اکوسيستم شهري ،منابع و کاربري زمين و توسعه
نيز در مطالعات محيط انسانساخت بررسی
میشوند ( .)Solecki et al, 2015شهرها از عوامل
تأثيرگذار در توليد گازهاي گلخانهاي هستند و
حفاظت از خدمات مهم اکوسيستمی و سازگاري با
تغيير آبوهوا از موارد مهم در تابآوري شهر است
(خالدي و کرمی .)1395 ،در این راستا ،گونههاي
متفاوت فضاي سبز در سطح شهر (مانند کمربند
سبز ،فضاي سبز معابر ،ميدانها و پارکها) ابزار
جامعی براي حفظ پایداري محيطزیستی شهر
هستند که به بهبود کيفيت زندگی ،بهبود کيفيت
هوا ،مهار جزایر گرمایی و کاهش هزینه انرژي
مصرفی ساختمانها کمک میکنند ( Atiqul Haq,
Martos et al, 2016; 2011؛ رضویان و همکاران،
 .)1395ارتباط ميان پوشش گياهی ،دماي سطح
زمين و دماي هوا در پهنهاي از منطقه ساحلی تا
بيابانی ایالت کاليفرنيا در شهرهاي لسآنجلس،
ریورساید و پالم سپرینگز بررسی شده است.
دادههاي بهکار رفته در این مطالعه عبارتند از :دماي
هواي ثبت شده شبکهاي از  300دماسنج ،دماي
سطح زمين به دست آمده از سنجنده MASTER
و  NDVIبه دست آمده از سنجنده  .AVIRISنتایج
نشان داده بهطور کلی پوشش گياهی بر کاهش
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دماي هوا و دماي سطح زمين مؤثر است ،ولی اثر
آن در مقياسهاي زمانی (روزانه یا ماهانه) و مکانی
(خرد یا منطقهاي) و بر حسب نوع پوشش (درخت
یا چمن) تغيير میکند .اگرچه رابطه بين  NDVIو
دماي هوا در شب قويتر است ،اثر خنککنندگی
پوشش گياهی در ميانه روز در بسياري از مناطق
خشک بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .در تمام
مناطق خنککنندگی پوشش گياهی با رخداد
موجهاي گرما بيشتر میشود ( Shiflett et al,
 .)2017تغيير کاربري/پوشش زمين در دهههاي
اخير در کشورهاي در حال توسعه قابل توجه است
( ،)Wang et al, 2018درحالیکه با رشد شهرها،
اولویت توسعه اقتصادي بر حفظ فضاي سبز سایه
افکنده است .اثر تغيير پوشش و کاربري اراضی شهر
نانجينگ ،چين ،بر دماي سطح زمين بين سالهاي
 1985تا  2009با استفاده از تصاویر لندست بررسی
شده است .نتایج نشان داده که با گسترش سریع
شهر در دوره مطالعاتی ،مهمترین عامل افزایش
دماي سطح زمين و تشدید جزیره گرمایی گسترش
سطوح نفوذناپذیر بوده است .رشد جمعيت و رونق
اقتصادي دالیل اصلی تغيير پوشش/کاربري اراضی
شناخته شدهاند ( .)Wang et al, 2018مطالعهاي بر
روي تغييرات زیرساخت سبز شهر تهران (در دو
دستهي فضاي سبز و اراضی باز) بين سالهاي
 2003و  ،2013با استفاده از دو تصویر ماهوارهاي
لندست و محاسبه نسبت مساحت لکه سبز ،تراکم
لکه و ميانگين نزدیکترین فاصله از همسایه انجام
شده است .نتایج نشان داده که در طی این دوره
اندازه لکههاي سبز شهري در همه مناطق کاهش
یافته است .این روند با توزیع نامناسب شبکه فضاي
سبز و خردشدن پهنههاي طبيعی نيز همراه بوده
است (یزدانپناه و همکاران .)1394 ،بهطور خالصه،
با توسعه شهرها ،فضاهاي طبيعی و سبز تحت فشار
ناشی از شهرنشينی سریع قرار دارند و الزم است
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پایداري این فضاها و اثر آنها بر پایداري شهر براي
دستيابی به پایداري محيطزیستی ،در کنار دیگر
اجزاي زندگی و توسعه پایدار (توسعه اقتصادي و
اجتماعی) ،سنجيده شود .در پژوهش حاضر
تغييرات دماي هوا ،دماي سطح زمين و
پوشش/کاربري زمين طی دوره زمانی  30ساله از
سال  1988تا  2017براي بررسی پایداري
محيطزیست شهر مطالعه میشود.

˚ 51شرقی و ایستگاه شميران با ارتفاع  1549متر،
واقع در ˊ 35˚ 47شمالی و ˊ 51˚ 29شرقی استفاده
شد (شکل .)1
بارش متوسط ساالنه شهر براساس دادههاي ایستگاه
مهرآباد در دوره  58ساله  1960تا 212/3 ،2017
ميلیمتر و ميانگين دما  17/6˚Cاست .جمعيت
شهر طی  60سال از حدود  1/5ميليون نفر در سال
 1956( 1335ميالدي) به حدود  6ميليون نفر در
 1986( 1365ميالدي) و به بيش از  8/7ميليون
نفر در  2016( 1395ميالدي) افزایش یافته است.
با گسترش تهران تا  639کيلومترمربع ،تراکم
جمعيتی شهر حدود  13600نفر در کيلومترمربع
است (شکل .)1

منطقه مورد مطالعه
براي مطالعه آبوهواي شهر تهران در دوره  30سال
اخير ،از دادههاي ایستگاه مهرآباد با ارتفاع 1191
متر از سطح دریا ،واقع در ˊ 35˚ 41شمالی و ˊ19

شکل  :1موقعيت شهر تهران ،مناطق و ایستگاههاي سينوپتيک مهرآباد و شميران

شکل  :2فلوچارت مراحل انجام مطالعه پایداري محيطزیست شهر
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رابطه )2

مواد و روشها
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𝑛
∑𝑛−1
𝑖𝑥(𝑛𝑔𝑠 𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1

− 𝑥𝑗 )‚ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑖 −
+1 ‚𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 > 0
𝑥𝑗 ) = { 0 ‚𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 = 0
−1 ‚𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 < 0
زمانی که  ،n≤10ميزان آماري  Sمن-کندال مشابه

براي دستيابی به تغييرات دماي شهر و تغييرات
دماي سطح زمين از دادههاي آبوهوایی و تصاویر
ماهوارهاي استفاده شد .شکل  2خالصهاي از مراحل
طی شده براي ارزیابی پایداري محيطزیست شهر را
نشان میدهد.
الف) بررسی سریهای زمانی دما :دادههاي روزانه
دماي هواي ایستگاههاي مهرآباد و شميران از سال
 1988تا  2017ميالدي از سازمان هواشناسی
کشور دریافت شد .براي تحليل دماي ماهانه و
ساالنه از آزمونهاي آماري اندرسون-دارلينگ،3
من-کندال ،4شيب سِن 5و پتيت 6و ترسيم
نمودارهاي سريزمانی ماهانه و ساالنه دما ،با مؤلفه
روند استفاده شد .تغييرات بيشنيه ،کمينه و
ميانگين دماي هوا با برنامهنویسی در محيط
 RStudioبررسی شد .براي انجام آزمون نکویی
برازش اندرسون-دارلينگ ،براي تشخيص نرمال
بودن دادهها ،دادهها به صورت صعودي مرتب
میشوند zi ،به عنوان تابعی از  xمحاسبه میشود و
آماره آزمون به صورت رابطه  1به دست میآید
(:)Stephens, 1974
رابطه )1

=𝑆

با توزیع نرمال با ميانگين صفر است .واریانس
عبارتست از:
رابطه )3
𝑉𝑎𝑟(𝑆) = (𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5))/18

ضریب همبستگی رتبهاي کندال ( )τنيز به صورت
 S/Dبيان میشود ،بهطوري که ،D=n(n-1)/2 ،D
بيشترین مقدار ممکن براي  Sاست ( Kendall,
.)1976
با برآورد شيب سن ،محاسبه شيب (روند خطی
تغيير) و عرض از مبدأ امکانپذیر است .ابتدا
شيبهاي خطی از رابطه  4به دست میآیند ( Sen,
:)1968
رابطه )4
)𝑖 𝑑_𝑘 = (𝑋_𝑗 − 𝑋_𝑖)/(𝑗 −

براي  d ،n≤ j< i≤1شيب X ،متغير n ،تعداد دادهها
و  iو  jاندیساند .سپس شيب سن ( )bبه عنوان
ميانه تمام شيبها ( )dkمحاسبه میشود و عرض از
مبدأ براي هر گام زمانی ( )tبه این صورت به دست
میآید ،به طوريکه ميانه تمام عرض از مبدأها
است:
رابطه )5

1

𝐴2 = −𝑛 − ∑𝑛𝑖=1(2𝑖 − 1)[ln(𝑧𝑖 ) + ln(1 −
𝑛
]) 𝑧𝑛−𝑖+1

آزمون ناپارامتري من-کندال ،با اندازهگيري بزرگی
ارتباط بين نقاط دادههاي متوالی ،براي بررسی
معنیدار بودن روند سري زمانی به کار میرود
( .)Mann, 1945; Kendall, 1976از مزایاي کاربرد
این آزمون امکان پردازش دادههاي حدي و به
کارگيري آن براي انواع سريهاي زمانی است که از
توزیع آماري خاصی پيروي نمیکنند (قدوسی و
همکاران .)1392 ،با فرض سري زمانی t1, t2, …,
 tnکه با سري داده  x1, x2, …, xnمتناظرند ،ميزان
آماري  Sآزمون من-کندال عبارتست از ( Yeh et
:)al, 2015

𝑡 × 𝑏 𝑎𝑡 = 𝑋𝑡 −

آزمون پتيت از انواع روشهاي ناپارامتري ،با کمک
روش آماري من -ویتنی 7براي شناسایی نقطه تغيير
در متغيرهاي مورد بررسی است (.)Pettitt, 1979
در این مطالعه از روش ارائه شده توسط یه و
همکاران ( ،)Yeh et al, 2015روش من-ویتنی-
پتيت ،براي تعيين نقطه تغيير در سري زمانی به
روش پتيت استفاده شده است .طبق تعریف ،زمانی
که نقطه تغيير  Xnدر سري اعداد } 𝑇𝑋‚ … ‚ {𝑋1 ‚ 𝑋2
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≠ } 𝑇𝑋‚ … ‚ 𝐹1 (𝑋) = {𝑋1 ‚ 𝑋2

میآید .ميانگين متحرک ( )ytاز رابطه  9محاسبه
میشود:
رابطه )9

وجود

دارد،

} 𝑇𝑋‚ … ‚  .𝐹2 (𝑋) = {𝑋𝑛+1 ‚ 𝑋𝑛+2به عبارت دیگر،
نقطه تغيير به عنوان نقطهاي تعریف میشود که
مقادیر ميانگين در دو سمت آن بيشتر یا کمتر از
دیگر نقاط داده باشند .وقتی نقطه تغييري در سري
اعداد باشد |𝑈𝑡‚𝑛 | ،کاهش مییابد و نقاط تحول را
ایجاد میکند .زمانی که سري اعداد چند نقطه
تحول را نشان دهد ،ممکن است تعداد نقاط تغيير
بهطور بالقوه بيش از یک عدد باشد .رابطه نقطه
تغيير عبارتست از:
رابطه )6

𝑠𝑦𝑡 = ∑+
𝑟𝑟=−𝑞 𝑎𝑡 𝑥𝑡+

که  xtمقدار مشاهداتی کميت  xدر زمان  r ،tتعداد
مشاهده پيش ( qواحد) و پس ( sواحد) از مشاهده
کنونی ،و  atمجموعهاي از وزنها با مجموع برابر با
 1است (.)Dadson, 2017
ب) بررسی تغییرات سطح زمین :براي بررسی
تغييرات کاربري و پوشش زمين و دماي سطح زمين
در طی دوره مطالعاتی  30ساله از دو تصویر لندست
روزانه در ماه مرداد استفاده شد :تصاویر  18اوت
( 1988سنجنده  )TMو  25ژوئيه ( 2017سنجنده
 .)OLI TIRSبا دریافت تصاویر و پيشپردازش
شامل تصحيح اتمسفري به روش DOS110
( ،)Chavez, 1996تبدیل باندهاي مرئی به بازتاب
و باندهاي حرارتی به رادیانس ،تصاویر براي
طبقهبندي و تحليل آماده شد .مراحل مرتبط با
سنجش از دور در محيط  QGISو کاربرد افزونه
 SCP11انجام شده است.

= ) 𝑗𝑋 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑋𝑖 −
+1 𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 > 0
= 𝑛‚𝑡𝑈 ‚ { 0 𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 = 0
−1 𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 < 0
) 𝑗𝑋 ∑𝑡𝑖=1 ∑𝑛𝑗=𝑡+1 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑋𝑖 −

رابطه )7
𝑛 < 𝑡 ≤ 𝐾𝑛 = 𝑀𝑎𝑥|𝑈𝑡‚𝑛 |‚ 1
براي تعيين اینکه آیا نقاط تغيير وجود دارند ،از Kn
در رابطه باال استفاده میشود که مقدار حدي | 𝑛‚𝑡𝑈|

است.
براي برآورد مؤلفه روند سري زمانیِ فصلی ،از مدل
جمعی 8و هموارسازي 9با ميانگين متحرک استفاده
میشود .مدل جمعی به کار رفته عبارتست از
(:)Kendall et al, 1983
رابطه )8

طبقهبندی اراضی

طبقهبندي نظارت شده کاربري و پوشش اراضی در
چهار طبقه آب ،پوشش گياهی ،اراضی ساخته شده
و اراضی بدون پوشش گياهی انجام شده است .با
استفاده از تصاویر با ترکيب رنگی کاذب ،شاخص
پوشش گياهی و تعریف مناطق نمونه نشانگر طيفی
ویژه هر طبقه در چند زیرگروه (،)Congedo, 2016
نقشههاي طبقهبندي پوشش و کاربري سطح زمين
توليد شد .براي بررسی پوشش گياهی و فضاي سبز
نيز از آستانهگذاري شاخص  NDVIاستفاده شد
(:)He et al, 2010
رابطه )10

]𝑡[𝑒 𝑌[𝑡] = 𝑇[𝑡] + 𝑆[𝑡] +

که  Yنشان دهنده سري زمانی با دوره کامل در
واحد زمانی  T ،tمؤلفه روند S ،مؤلفه فصلی و e
مؤلفه تصادفی (خطا) است .ابتدا مؤلفه روند به روش
ميانگين متحرک با وزنهاي مساوي تعيين و از
سري زمانی جدا میشود .سپس مؤلفه فصلی با
ميانگينگيري هر واحد زمانی در طول دوره
محاسبه میشود .با حذف مؤلفههاي روند و فصلی
از سري زمانی اصلی ،مؤلفه تصادفی به دست

𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅−

𝑑𝑒𝑅𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝑁𝐼𝑅+

که  NIRو  Redبهترتيب نشاندهنده مقادیر
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باندهاي مادون قرمز نزدیک و قرمز است.

گياهی و دماي سطح زمين ،که در مراحل پيش
اشاره شد ،مورد تحليل قرار گرفت .براي مقایسه و
تحليل روند طی شده بين سالهاي  1988و 2017
از وسعت پوشش گياهی و لکههاي فضاي سبز
بهعنوان شاخصی از پایداري محيطزیست شهر
(رضویان و همکاران1395 ،؛ Benton-Short et al,
 ،)2017و براي بررسی اثر پوشش گياهی بر دماي
سطح زمين از تفاوت دماي سطح زمين در طبقات
مختلف پوشش/کاربري زمين استفاده شد.

دمای سطح زمین

براي محاسبه دماي سطح زمين از روش پيشنهادي
سوبرینو و همکاران ( )Sobrino et al, 2004و اودان
و یواکنوسکا ()Avdan and Jovanovska, 2016
استفاده شد .در این روش با کاربرد باند حرارتی (باند
 6سنجنده  TMو باند  10سنجنده ،)TIRS
محاسبه دماي روشنایی  ،NDVI ،)BT(12نسبت
پوشش گياهی  )Pv(13و گسيلمندي  )ɛ(14بر
مبناي متوسط گسيلمندي خاک و پوشش گياهی،
دماي سطح زمين ( )LSTبرحسب درجه
سانتیگراد به دست میآید:
رابطه )11
273.15

𝐾2
−
𝐾
) ln(1+ 1

نتایج و بحث
الف) دمای هوا از سال  1988تا  :2017نتایج آزمون
اندرسون -دارلينگ براي سريهاي زمانی ماهانه و
ساالنه دماي ميانگين ،بيشينه و کمينه نشان دهنده
عدم توزیع نرمال دادهها است .از اینرو براي
شناسایی وجود روند از آزمونهاي من-کندال ،من-
کندال فصلی ،شيب خط سن و پتيت استفاده شد.
در سري زمانی ماهانه و ساالنه دما (ميانگين،
بيشينه و کمينه) وجود روند معنیدار با p-value
کمتر از  0/05تأیيد شد .جدول  1نتایج آزمون من-
کندال ،شيب سن و نقطه تغيير به دست آمده از
روش پتيت را براي سري زمانی ساالنه دما نشان
میدهد .تغييرات دما پيش و پس از نقطه تغيير
نشان دهنده افزایش دماي کمينه تا  0/8˚Cو 1˚C
و دماي بيشينه به ميزان  1/5˚Cو  1˚Cبهترتيب
براي ایستگاههاي شميران و مهرآباد است .نمودار
مؤلفه روند سري زمانی دماي بيشينه و کمينه در
شکل  3نشان داده شده است.

= 𝑇𝐵

𝜆𝐿

رابطه )12

𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛 2
( = 𝑣𝑃
)
𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 −

رابطه )13

𝜀 = 0.004𝑃𝑣 + 0.986

رابطه )14
𝑐ℎ
𝑘

=𝜌

𝑇𝐵
‚
)𝜀(1+(𝜆𝐵𝑇/𝜌) ln
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= 𝑇𝑆𝐿

که  K1برحسب  Wm−2sr−1μm−1و  K2برحسب
کلوین ضرایب ثابت سنجنده (در فایل متادیتاي
تصویر) Lλ ،رادیانس طيفی بر حسب
 Wm−2sr−1μm−1و  BTبرحسب درجه سانتیگراد،
 λطول موج متوسط باند حرارتی ( k ،)μmثابت
بولتزمن h ،ثابت پالنک c ،سرعت نور و  ρبرابر با
 0/01438 mKاست.
پ) پایداری محیطزیست :براي بررسی پایداري
محيطزیست شهر ،تغييرات دما ،نقشههاي پوشش

جدول  :1شاخص  τآزمون من-کندال ،شيب سن و نقطه تغيير بهدست آمده از روش پتيت براي سريهاي ساالنه دما
نقطه تغییر

میانگین پیش از

میانگین پس از

پتیت (سال)

تغییر ()˚C

تغییر ()˚C

14/8

16/0

20/2

21/7

متغیر /پارامتر

ایستگاه

 τمن-كندال

شیب سن

دمای میانگین

شميران

0/568

0/059

1998

میانگین بیشینه

شميران

0/683

0/082

2001
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میانگین كمینه

شميران

0/425

0/042

1998

10/1

10/9

دمای میانگین

مهرآباد

0/361

0/037

1998

17/5

18/5

میانگین بیشینه

مهرآباد

0/292

0/029

1998

22/6

23/6

میانگین كمینه

مهرآباد

0/384

0/032

1998

12/6

13/6

انتهایی سده گذشته اشاره دارد ،همراستا با
مطالعات حجازيزاده و پروین ( )1388و عليزاده
چوبري و نجفی ( )1396است.
ب) تغییرات سطح زمین :شکل  4مقایسه کاربري و
پوشش زمين و گستره فضاي سبز را در فاصله 30
سال نشان میدهد .توسعه افقی شهر و گسترش
ساختمانها ،معابر و سطوح ساخته شده در نيمه
غربی تهران ،و کاهش وسعت لکههاي سبز ،بهویژه
اراضی زراعی و باغها ،در مناطق جنوبغربی ،غرب
و شمال تهران قابل توجه است.

ميانگين دماي ایستگاههاي مهرآباد و شميران بين
سالهاي  1998-2017به ترتيب  1˚Cو 1/2˚C
بيش از ميانگين دما بين سالهاي  1988-97بوده
است .اگرچه دماهاي بيشينه و کمينه هر دو
ایستگاه مورد مطالعه افزایش یافتهاند ،افزایش دماي
بيشينه در ایستگاه شميران بيش از مهرآباد و
افزایش دماي کمينه مهرآباد بيش از شميران است.
نتایج بهدست آمده از بررسی دماي هواي ایستگاه
مهرآباد از سال  1988تا  ،2017که به وجود روند
افزایشی دماي بيشينه و کمينه بهویژه از دهه

شکل  :3مؤلفه روند سريهاي زمانی دماي ماهانه ایستگاه مهرآباد (راست) و ایستگاه شميران (چپ) در دوره  1988تا
 ،2017از باال به ترتيب دماي بيشينه و دماي کمينه

در مناطق جنوبی و غربی شهر همراه است ،مناطقی
که با کاهش قابل توجه لکههاي سبز همراه بودهاند.
کمينه دماي سطح زمين بيش از  5˚Cبين سالهاي
 1988و  2017افزایش یافته است .افزایش دماي
سطحی در تمام طبقات پوشش/کاربري مشاهده
میشود و بيشترین تغيير دما ( )4/8˚Cطی 30
سال مربوط به پوشش گياهی است .افزایش قابل
توجه دماي سطح زمين محاسبه شده براي سال
( 2017ميانگين  )38/7˚Cنسبت به سال 1988

جدول  2ميزان وسعت لکههاي سبز نسبت به
مساحت شهر و بيشينه و کمينه دماي سطح زمين
را طی دوره مطالعاتی نشان میدهد که بيانگر
افزایش  5/3˚Cآستانه کمينه دماي سطحی
محاسبه شده در تابستان سال  2017نسبت به
 1988است .شکل  5نيز دماي زمين بهدست آمده
براي سالهاي  1988و  2017را نشان میدهد.
افزایش دماي سطح زمين در سال  2017نسبت به
 1988با گسترش دماهاي باال (نواحی قرمز پررنگ)
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(ميانگين  ،)36/1˚Cهمسو با مطالعات طيبی و
همکاران ( )Tayyebi et al, 2018با محاسبه دماي
سطح زمين تا سال  ،2011و مقبل و شمسیپور
( )Moghbel and Shamsipour, 2019با محاسبه
دماي سطح تا سال  2013است .با مقایسه دماي
سطحی سالهاي  1988و  2017مشاهده میشود
اگرچه ساختوساز همراه با ایجاد فضاي سبز در
سطوح بدون پوشش گياهی باعث کاهش دماي
سطح زمين شده ،ساختوساز همراه با تخریب
پوشش گياهی به افزایش دماي سطح زمين
انجاميده است .این امر مشابه با نتيجه فتحی و

230

همکاران ( )Fathi et al, 2019در مطالعه جزایر
گرمایی شهرهاي خشک در مراکش و اثر تبخير و
تعرق پوشش گياهی داخل شهر بر کاهش دماي
سطح زمين است.
پ) پایداری محیطزیست شهر :دماي کمينه و
بيشينه ثبت شده در نيمه شمالی در ایستگاه
شميران (در پهنه مرتفع شهر) و مهرآباد در نيمه
جنوبی (در بخش نيمهخشک و کمارتفاع شهر) طی
 30سال گذشته نشانگر روند افزایشی بوده است و
افزایش دماي ميانگين و بيشينه در ایستگاه
شميران ،بيش از ایستگاه مهرآباد است.

شکل  :4مقایسه طبقات پوشش زمين (باال) و فضاي سبز تهران (پایين) در سالهاي  1988و 2017
جدول  :2نسبت فضاي سبز به مساحت شهر (درصد) و دماي سطح زمين ( )˚Cدر دوره 2017-1988
سال

فضای سبز

كمینه دمای سطح زمین

بیشینه دمای سطح زمین

میانگین دمای سطح زمین

1988
2017

18/7
11/9

22/4
27/7

45/2
48/4

36/1
38/7
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شکل  :5مقایسه نقشه دماي سطح زمين در سالهاي  1988و 2017

بدون پوشش گياهی کمتر است .ارتباط دماي سطح
زمين و شاخص پوشش گياهی نيز نشان دهنده
یکی از خدمات مهم اکوسيستمی فضاي سبز،
تنطيم آبوهوا و خنککنندگی است ( Shiflett et
 ،)al, 2017; Marando et al, 2019که بسته به
گونه فضاي سبز داراي عملکرد متفاوت است .با
خردشدن و کاهش وسعت فضاي سبز تهران طی
سالهاي  1988تا  ،2017که در مناطق شهر به
ميزان متفاوتی رخ داده است ،یکی از عوامل اصلی
خنککننده و مؤثر بر دماي هوا و دماي سطح زمين
تضعيف شده است .ساختوساز بیرویه و رشد افقی
شهري بتنی ،کاهش وسعت و خردشدگی فضاي
سبز طی سالهاي مورد مطالعه نشان دهنده
ناپایداري فضاي سبز به عنوان بخش مهمی از
کاربري زمين شهر است .فضاي سبز که بخشی از
زیرساخت محيطزیست محسوب میشود ،نقش
مهمی در حفظ کيفيت و پایداري محيطزیستی
شهر (رضویان و همکاران ،)1395 ،تعدیل جزیره
گرمایی ،ترسيب گازهاي گلخانهاي ،سایهاندازي،
مدیریت رواناب حاصل از باران و تصفيه آب
( )Benton-Short et al, 2017ایفا میکند.

با توجه به نقشه دماي سطح زمين در سال 2017
(شکل  ،)5بخشهایی از مناطق نيمه شمالی شهر
دماي کمتري نسبت به مناطق جنوبی و غربی دارند.
دو منطقه غربی شهر ( 21و  )22که نسبت به
مناطق دیگر طی این سه دهه توسعه قابل توجهی
را تجربه کردهاند و مناطق جنوبغربی شهر ،با
سطوح ساخته شده و خاک بدون پوشش گياهی
بيشترین دماي سطح زمين را به خود اختصاص
دادهاند .بيشينه دماي محاسبه شده براي سال
 2017نيز  3/2˚Cنسبت به سال  1988افزایش
یافته است .اگرچه در برخی مناطق شمالی تهران،
پوشش گياهی ایجاد شده در امتداد معابر در سال
 2017با دماي نسبی پایينتر همراه است ،ميانگين
دماي سطحی پوشش گياهی بهطور قابل
مالحظهاي باالتر از سال  1988است .بهطور کلی،
پایينترین دماهاي مشاهده شده در هر دو تصویر
در پوشش سطحی آب و فضاي سبز قرار دارند
(جدول  ،)3بهطوري که ميانگين دماي سطح زمين
با پوشش گياهی در سالهاي  1988و  2017به
ترتيب  3/6˚Cو  1/9˚Cنسبت به پوشش/کاربري
ساخته شده و  5/8˚Cو  5/2˚Cنسبت به زمينهاي

جدول  :3ميانگين دماي طبقات مختلف پوشش/کاربري زمين در دوره )˚C( 2017-1988
سال

آب

پوشش گیاهی

ساخته شده

بدون پوشش گیاهی

1988
2017

28/4
29/4

32/0
36/8

35/6
38/7

37/8
42/0
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پژوهش حاضر در دو بخش ،با مطالعه سري زمانی
ماهانه و ساالنه دماي ایستگاههاي مهرآباد و
شميران ،و تغييرات پوشش و دماي سطح زمين به
بررسی پایداري محيطزیست تهران پرداخت .نتایج
مطالعه دماي هواي هر دو ایستگاه ،نشان دهنده
روند معنیدار افزایشی دماي بيشينه و کمينه است.
با انجام آزمون پتيت نقاط تغيير در سري زمانی دما
در پایان دهه  1990و ابتداي دهه  2000ميالدي
مشاهده شد بهطوري که کمينه دماي مهرآباد و
شميران به ترتيب از  12/6˚Cو  10/1˚Cبين
سالهاي  1988-97به  13/6˚Cو  10/9˚Cبين
سالهاي  1998-2017تغيير کرد .دماي بيشينه
مهرآباد نيز از  22/6˚Cبين سالهاي  1988-97به
 23/6˚Cبين سالهاي  1995-2017و دماي
بيشينه شميران از  20/2˚Cبين سالهاي -2000
 1988به  21/7˚Cبين سالهاي 1995-2017
رسيد .افزایش دماي کمينه در ایستگاه مهرآباد
( )1˚Cبيش از شميران ( )0/8˚Cمشاهده میشود،
درحالیکه افزایش دماي بيشينه شميران ()1/5˚C
بيش از دماي بيشينه مهرآباد ( )1˚Cاست .طی 30
سال دوره مطالعاتی ،با توسعه سریع و رشد
ساختوساز ،وسعت پوشش گياهی در سطح شهر
 6/8درصد کاهش یافت .ناپایداري فضاي سبز به
عنوان بخش مهمی از محيطزیست شهر با افزایش
سطوح انسانساخت ،افزایش ميانگين دماي سطح
زمين تا  2/6˚Cو افزایش دماي بيشينه سطحی به
 48/4˚Cهمراه بود.
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معنیدار گرمتر شده است .تغييرات پوشش و
کاربري زمين و دماي سطحی نيز در این دوره
گذشته قابل مالحظه است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد توسعه و ساختوساز در شهر به قيمت
کاهش وسعت پوشش گياهی و افزایش دماي سطح
زمين ،بهویژه دماي سطوح پوشش گياهی ،رخ داده
است .عليرغم اینکه اطمينان از سرسبزي ،ایمنی در
برابر مخاطرات ،کيفيت زندگی ،رونق و پایداري
شهري به عنوان بخشی از چشمانداز توسعه
بلندمدت شهر تهران در نظر گرفته شده است
(شهرداري تهران ،)1386 ،مسير طی شده در سه
دهه اخير که با افزایش دماي هوا و دماي سطح
زمين نيز همراه بوده است ،نشان دهنده عدم
پایداري محيطزیست شهر تهران است .با توجه به
نتایج این پژوهش ،بهکارگيري راهکارهایی در
راستاي رویکردهاي طبيعتمحور و سازگار با
آبوهواي شهر و محدودیتهاي موجود ،میتواند به
سازگاري با پيامدهاي افزایش دما و کاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي کمک کند .گفتنی است گونههاي
گياهی سایهانداز بر مهار گرمایش در مناطق گرم و
خشک مؤثرند ( ;Hedquist and Brazel, 2014
 )Wang et al, 2015و الزم است گونههاي گياهی
با توجه به شرایط آبوهوایی و هدف از توسعه
فضاي سبز انتخاب شوند .برخی راهکارهاي
پيشنهادي براي دستيابی به هدف مهار گرمایش
عبارتند از:
 جلوگيري از ساختوسازهاي بیرویه شهر اجراي دستورالعملهاي طرحهاي جامع وتفصيلی و طرح پهنهبندي شهر تهران و رعایت پهنه
( Gفضاي سبز)
 پایش شبکه فضاي سبز شهر حفظ پوشش گياهی موجود و انتخاب گونههايگياهی متناسب با محيط تهران در رابطه با نيازها و
محدودیتهاي تهران
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