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 مقدمه

 شتهراا  در جهتان  جمعيت   از درصد 45 از بيش امروزه

 بت   جمعيت   نتر   اين 2030 سال تا و کنند می زندگی

: 1387امکاران، و عبداللهی) رسد می درصد 60 از بيش

 شتهراا  کتالن  در کاربری تغيير و جمعي  افزايش(. 85

 و حومت   بت   نسب  شهراا سطحی دمای افزايش موجب

 و دمتا  افتزايش  بتا . شود می شهر حرارتی جزاير تشکيل

 و انتریی  مصتر   ستران   حرارتتی،  جزايتر  گيتری  شکل

 امتر  ايتن  و داشته   افزايش شهراا در اقليمی ناانجاری

 اقليم تر، وسيع مقياس در و شهراا اقليم در تغيير سبب

 مسهقيم طور ب  زمين سطحی دمای. شود می زمين کرۀ

 در تغييتر  باعت   و پتیيرد  می تأثير زمين پوشش نوع از

 ايتن . شتود  متی  شتهراا  محيطی زيس  و اقليمی شرايط

 کتتااش اجهمتتاعی، -اقهصتتادی  خستتارت دمتتا، افتتزايش

 ميتر  و متر   و تنفستی –قلبتی  اتای  بيمتاری  سالم ،

 منتاط   در اتوا  کيفيت   کااش و توفان افزايش انسان،

 رو ازاين ؛(1392يوئن، و ونگ) شود می موجب را شهری

 جزايتتر زمتتانی و فضتتايی تغييتترات شتتناخ  و مطالعتت 

 اس ؛ ضروری شهر ريزی برنام  و مديري  برای حرارتی

 افتزايش  بتر  تأثيرگتیار  عوامل کشف و شناسايی ک  چرا

 و اراضتی  پوشتش  مخهلتف،  اتای  کاربری در شهر دمای

 و توستع   بترای  شتهری  ريزان برنام  و مديران ب  غيره،

 کمت   شهروندان رضاي  و رفاه درجه  شهراا عمران

 حرارتتی  جزيترۀ ) شهراا سطحی دمای مطالع . کند می

 ايستهااه  اوای دمای دادۀ با بيشهر گیشه ، در( شهری

 انجتا   نقليت   وستايط  کمت   بت   پيمايش يا اواشناسی

 قتادر  مخهلتف،  اای سنجنده و اا مااواره امروزه. شد می

 مناستبی  جتايازين  و بتوده  زمتين  سطح دمای ثب  ب 

 اتای  داده اصوالً ک  چرا باشند؛ می سنهی اای روش برای

 و بتتاالتر مکتتانی تفکيتت  قتتدرت از دور، از ستتنجش

 دخالت   نبتود  و اطالعتات  و اتا  داده ب  آسان دسهرسی

. است   تکنيت   ايتن  فردب  منحصر اایويژگی از انسان،

 بتا  دور از سنجش با 1شهر حرارتی جزاير مطالع  شروع

 دات   در شتده  پرتتا   ای مااواره اای داده از گيری بهره

 حرارتتی  قرمز مادون اای سنجنده اولين حامل ،1970

                                                      
 

(. 107: 1386امکتاران،  و اميری) شد انجا  نظامی، غير

 و مکتانی  تفکيت   بتا  ای متااواره  اتای  داده از ادام ، در

 بتا  چنانکت  . شتد  استهفاده  لندست   جمل  از باالتر دق 

 و لندستت  2«ا .یتتت.یا» ۀستتنجند رياستتهفاده از تصتتاو

 دشت   یاريت آب  شتبک  دست  نييپتا  یدر اراضت  سيماد

 ،یامتااواره  رياز تصتاو  یآبت  یاتا  کرهيپ حی  با نيقزو

و دمتای   3یاايت گ پوشتش  شتاخ   نيب معکوس  رابط

 و یانيتت)کاو ستتطح در اتتر دو ستتنجنده مشتتااده شتتد

 یدمتتا نيتتيتع یبتترا نيامچنتت(. 14: 1392امکتتاران،

دو  بت  مهعلت   ريتصو 114 از نيقزو و تهران در یسطح

 ريتصو 16و انهخا   سيماد و 4«آر.اچ.یو.یا» ۀسنجند

 5«نيتت.یکتت» هميدمتتا، از الاتتور يینهتتا  محاستتب یبتترا

قابتتلاز  یامبستتها بيضتترا بتتودنبتتاالاستتهفاده شتتد. 

 نيستطح زمت   یدر بترآورد دمتا   هميالاور بودننانياطم

. دارد  يت حکا «آر.اچ.یو.یا» ۀستنجند بتا   خصتو   ب 

.اچ.یو.یا» ۀستنجند  یبرآورد دمتا  نيتفاوت ب چنانک 

 ۀستنجند و  گتراد یسانه  درج 1/3 سهااهيا یدما و «آر

 و زادهیحجتاز ) است   گتراد یستانه   درجت  7/6 سيماد

 اثتتربتتردمتتا  شيافتتزا یطرفتتاز(. 33: 1392امکتتاران،

بتا   ست  يمقادر  تهتران،  شهر در یحرارت ۀريجزگسهرش 

 مخهلف، مناط  یاراض پوشش و یکاربر ،یحرارت  نقش

ستاخ   تتراکم و  یحرارت ريجزا ميمسهق  رابطاز  نشان

بتا پوشتش    معکوس  رابطگسهرده و  ريمناط  با وساز،

 نيت ا(. 256: 1392امکتاران،  و پورساسان) دارد یاايگ

 ۀرستنجند يتصاوبتا استهفاده از    تهران در یحرارت ريجزا

 یستطح  یدما  نيشيباز  یحاک ،لندس  «7+ا .یت.یا»

 یدمتا  نيبت  نييو ارتباط پا یشهر مهراکم یاا پهن  در

بت  . است   یکواسهان  پهندر  یاايو پوشش گ یسطح

 شرق شمال از تهران شهر در دما عيتوز بيش یکل طور

 یستطح  یدمتا  حتداکرر  و افه ي کااش غر  جنو  ب 

  منطقت ( و شتهربانو  یبت یبت ) شترق  یکواسهان  پهن در

(. 81: 1392،و امکتاران  ی)ااشتم  است   غر  یصنعه

 شتهر  یحرارتت  ۀريت جز یزمتان -يیفضا ساخهار نيامچن

                                                      
 Enhanced thematic mapper(ETM)-1  

Normalized difference vegetation index(NDVI)-2  

Advanced very high resolution radiometer(AVHRR)-3  

Qin,Z(2001)-4  



 
 
 
 

       

 

 

 
21 

 
 

  
 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

چنتد  ريبتا تصتاو   2010تتا   1986 یااسال نيب تهران

بتتا استتهفاده از  نيستتطح زمتت یدمتتا و «ا .یتتت»  زمانتت

  ،يبتا روش آمتار کالست    و «نيکت » یباندت  هميالاور

 مشتخ  تهران  یسطح یدما یو زمان يیفضا راتييتغ

 خنت  اريبسمهوسط و  یدما ۀمحدودکااش  جينها. شد

 باال اريبس یدما با محدودهدر  شيافزا عکسبرو  یشهر

تهران  یحرارت ۀريجزشدت  یزمان راتيي. تغداد نشان را

درصتتد در ستتال  15بتت   1986درصتتد در ستتال  11از 

و در  آبتاد مهتر فرودگتاه   یبتر رو  یو کانون اصتل  2010

کتانون در ستم  غتر  و جنتو  غتر        نيت ا رامونيپ

 ۀريت جزگستهرش   و یديت جد داغ یاا خوش  بافرودگاه 

 و یاايت گ پوشش ديشد کااش با یاا بخش در یحرارت

و  یکارگتتاا-یصتتنعه یاتتا یکتتاربر گستتهرش شيافتتزا

: 1391امکتاران،  و ايت نیصتادق ) اس  مشهود یانباردار

 بتا  یستطح  یدمتا  زين رانيا یشهرااکالن اريد در(. 1

شتد، چنانکت     یبررست  یامتااواره  یاتا  داده از اسهفاده

 ۀستنجند متااواره   ريبا تصاو رازيشهر ش یحرارت یالاو

 یکتاربر   نقشو  لندس  ۀمااوار «ا .یت»و  «ا .یت.یا»

 داد، نشتان  جينهتا . شتد  نيتي ستال  تع  24 یزمان ۀبازدر 

 شتهر،  ي حاشت  یاايت فاقد پوشتش گ  یخاک ريسطوح با

 یاتا  یکتاربر در  کت   یستطح  یدمتا  زانيت م نيشهريب

 منتاط   از شيبت  شتهر  ۀفرسودبا باف  فشرده و  یشهر

  يت ترافپتر با مناط  آلوده و  يیدما  نيشيباس .  اريد

 یکتاربر  با زين مناط  نيسردتر و داشه  انطباق یشهر

(. 55: 1391،و امکتاران  ی)احمد اس  یاايگ پوشش

 یو دمتا  یکتاربر  رييتغ یبررس منظورب  زيدر اصفهان ن

 بتا  لندس  ۀمااوار «ا .یت» ۀسنجند رياز تصاو یسطح

 یدمتا  نيشتد، کمهتر   استهفاده  سال  22 یزمان اخهال 

 پوشتش  یدارا یاراضت  بت   مربتوط شهر  نيا در یسطح

و  301 بيت ترتب  2009و  1987 یاا سال یبرا یاايگ

و فاقد  ريدما در مناط  با نيشهريو ب نيکلو  درج 307

 نيکلتو   درجت  317و  308 بيت ترتبت   یاايت پوشش گ

 یاتا  محتدوده با رشد شهر،  زين رياخ یاا. در سالاس 

 امکتتاران، و)مشتتهاق  دارد گستتهرش یحرارتتت ۀريتتجز

 ،یامتااواره  ريشهر ااواز با تصتاو  در نيامچن(. 1390

 یشهردار 8  منطق اس ، یحاکو  نييتع یسطح یدما

 ،یستاز لولت   ،فوالد ميکارخانجات عظ شدنواقع ليدلب 

 نفت ،  یمل شرک  یسازلول بالک و  کربن یاا شرک 

و  گتراد یستانه   درجت  2/43بتا   یستطح  یدما نيباالتر

ستبز در   یفضتا  نيشتهر يااواز بتا ب  یشهردار 5  منطق

 را درجت   9/35 بتا  دمتا  نيتتر نييپا گان ،8مناط   نيب

 شيافتزا  بتر  یکتاربر  اثر(. 65: 1390نژاد،معرو ) دارد

 روشبتا   ،در تهتران  یحرارت ريجزا ليتشک و شهر یدما

 رييت تغ شتناخ   و یشتهر  یپوشتش اراضت   یبنتد طبق 

 ختتاک، کستتر استتهخرا و  کستتليپ یکيزيوفيتتب یژگتتيو

 ريتصتتاو بتتا ريناپتتیو ستتطوح نفو  یاايتتپوشتتش گ

 رينفو ناپتی  ستطوح  یشيگرما اثر ،نشان داد «ا .یت.یا»

بتاال بتوده و    ،یديخورشت  یانری ۀري خجی  و   يطراز

و  ريت تبخ با يیتوازن گرما جاديا  يطراز یاايپوشش گ

 و باي)شتک  دارنتد  کننتده خنت  اثر   ،يسا ديتعرق و تول

 ستطوح  یبترا  دما یوزن نيانايم (.39: 1388امکاران،

 تتاغ  ،یرست  دشت   ستر،  دش  زار،شن جمل ،از یکيزيف

 یاايت آسفاله  و پوشش گ سطوح ،یشهر ساتيتأس زار،

 زارشتن  ینتواح  خصتو   بت   ر،يبتا  ینشان داد ک  اراض

 رطوب  سببب  یو باغ یکشاورز یدما و اراض نيشهريب

 یدمتا  نيکمهر یدارا یاايگ پوشش و خاک در موجود

(. 169: 1386 ،یداقتان و  اني)دشتهک  باشند یم یسطح

دمتا بتا    راتييت و تغ عيت توز یالاتو  نيب  رابط نيامچن

بتا   زيت تبر رشتد  حالدر یشهر  منطقدر  نيزم یکاربر

و  «ا .یت» ۀسنجند 7 و 5، 4لندس    زمانچند ريتصاو

 نييتع 2001 و 1998 ،1989 یااسال در« .ا ی.تیا»

و  یستطح  یدما با ینوع کاربر انيم یارتباط قو و شد

 نيزمت  ستطح  حترارت  و یاايت گ پوشش شاخ   رابط

 ونيو رگرست  یامبسها ليو با اسهفاده از تحل يیشناسا

 یدمتا  ليتعد در یاايگ پوشش مؤثر نقش رهيّمهغچند

(. 107: 1386امکتاران،  و یريام) شدمشخ   یسطح

شتهراا   یدما شيافزا زين جهان یشهرااکالن اريد در

و پوشتش   یکتاربر  رييت تغ ،«یشاناها» درشد.  یبررس

 ۀريت جزآن بتر   اثتر  و یبررست   يت جمع رييبا تغ یاايگ

و  «ا .یتتت» ۀستتنجندلندستت   ريبتتا تصتتاو  یحرارتتت

 یهت يجمع ۀدادو  2008و  1997 ستال  در «ا .یتت .یا»

 ،یبا رشد شتهر و کتااش بستهر آبت     ،و نشان داد نييتع
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تنوع  ،یشهر سازوساخ  با ینيازيجاو  یاايپوشش گ

ر  داده و  یحرارتت  ۀريت جز یزمان یدر الاو یتوجهقابل

بتا توستع  و گستهرش     یحرارت ۀريجز زانيمحدوده و م

 شتتهر از ختتار  و حومتت  منتتاط  در خصتتو  بتت شتتهر 

 جنتتو  در(. Zhang et al,2013: 121) دارد گستتهرش

 ،1985 یاتا سال در یسطح یدما رييتغ  مطالع ا،يکن

 یستطح  یدما راتييتغ  نيشيب ازیحاک 2003 ،1995

 بتا  مترتبط  نيا ک  اس ، 1995 و 1985 یااسال نيب

. است   بتوده  ريبا نيزم ب  یاايگ پوشش یکاربر رييتغ

 2003 و 1995 یاتا ستال  نيبت  دما راتييتغ نيامچن

 یدمتتا راتييتتتغ و یستتطح یدمتتا کتتااش از یحتتاک

 کتل  در دمتا  شيافزا ،2010 و 2003 یاا سال یسطح

 یکتاربر  رييتغ .(Nduati et al,2011) داد نشان را منطق 

 ۀريت جز یالاتو ستطح   یرو بتر  یاايو پوشش گ یاراض

 «ا .یتت » ۀسنجندلندس   ريبا اسهفاده از تصاو یحرارت

شتتتهر  در 2008و  1997ستتتال  در «ا .یتتتت.یا»و 

 نيزم یدر کاربر راتييتغ داد، نشان و یبررس یشاناها

 جناتل،  ،یکشتاورز  نيبا کتااش زمت   یاايو پوشش گ

 و بتوده  مترتبط  یشتهر  یگسهرش کاربر و زاردرخهچ 

 یزمتان  یالاتو  ن،يزم یسطح یاا یژگيدر و رييتغ نيا

مهوستط   طورب . اس  داده رييتغ راشهر  یحرارت ۀريجز

 یو نتواح   يمرکز شهر، مناط  حاش نيب یحرارت ۀريجز

 بهتار در  حتداکرر،  بت   تابسهان ۀدوردر طول  يیروسها

 شتهر  یدما تفاوت ز،ييو در پا فيزمسهان ضع مهوسط،

 ی. الاتو است   فيت خف و انتدک  حوم  ب  نسب  حوم  و

 ینتواح  بت   شتهر  مرکتز  از نيزمت  یستطح  یدما بيش

 شهر در(. (Li et al, 2012: 127باشد یم اطرا  يیروسها

 یکتاربر  ن،يزم سطح یدما نيب  رابط مصر، ي لياسماع

 تتا  1984 از لندس  ريتصاو با 1یاايگ پوشش و یاراض

  منطق در نيزم یکاربر رييتغ از نشان و یبررس 2011

 دارد؛ ستال  27 یطت  در منتاط   عيسر  توسع و مطالع 

 1984 ستال  در گتراد یسانه  درج 7/37 از دما نيبنابرا

 شيافتزا  2011 ستال  در گتراد یستانه   درجت  9/43 ب 

 ستال  در گتراد یسانه  درج 3/37 از ريبا نيزم و داشه 

 شيافتزا  2011 در گتراد یستانه   درج 8/42 ب  1984

                                                      
1-Land Use Land Cover  

 ،یاايگ پوشش یکاربر در تراکم کااش نيامچن. دارد

 در گتراد یستانه   درجت  7/28 از یستطح  یدما شيافزا

 نشتتان را 2011 در گتترادیستتانه  درجتت 33 بتت  1984

 با یحرارت ريجزا ادام  در(. Omran,2012: 189) داد یم

 «ا .یت.یا» ۀسنجندلندس   ريتصاو 7و  5 -1 یبانداا

 یسطح یدما ،یاايشاخ  پوشش گ و 2001 سالدر 

بتت  پتتنج طبقتت   یکتتاربر  يتتمطالعتت  و بتتا تفک نيزمتت

 نيزمت  ،یبسهر آب ،یاايگ پوشش قاقد نيزم ،ی)مسکون

در  «2اوادايت جايو»( در شتهر  یاايو پوشش گ یکشاورز

دمتا در   نيشتهر يب داد، نشتان  «انتد  یشتنا يکر» ال يا

پوشتش   یدارا یدما در نواح نيو کمهر یمسکون ینواح

 رابطت  (. (Sundara Kumar et al, 2012: 771اس  یاايگ

 بتا در تهتران   نيزمت  یستطح  یدما و یکاربر انواع نيب

 یاتا  نيزمت  داد، نشتان  یامتااواره  یاا داده از اسهفاده

و لخت  از   ريبتا  یاتا  نيزمت  زبالت ،  انباشت   بت   مربوط

 یمرکتز  دربختش  باال یدما وباال  اريبس یدما نيانايم

 بتا  ینتواح  بت   مربوط دما نيکمهر و یمسکون یکاربر با

 نيزمت  ،یاايگ پوشش با ینواح و نييپا یمسکون تراکم

 ,Malekpour & Taleai است   یو بستهر آبت   یکشتاورز 

شهر  یحرارت ۀريجز یفصل و روزان  یژگيو(. (10 :2011

 «3کسيفتون » یشتهر  يت  ناح در نيمرتبط با پوشش زم

 است ،  یحتاک  جينها. شد یبررس «کايآمر یزونايآر»در 

 منتاط   ريستا  از تتر گر در شب  خصو ب  شهر  اسه

 بيدر امهتتداد شتت  یتتتداوم رونتتد چياتت یولتت بتتوده،

 ،یحرارتت  یالاواتا  اغلتب . در نتدارد  وجود ینيشهرنش

 يتجزو  داشه با حوم   یداخل شهر تفاوت بزرگ یدما

را در  یاايت نقتش مهتم پوشتش گ    یونيرگرست  ليتحلو

 تنتوع  عيت توز در شتب  طول در را اا روادهيپطول روز و 

 کنتتد یمتت دييتتتأ یستتطح یدمتتا یزمتتان -يیفضتتا

(Buyantuyev and Wu,2010: 17 .)ريتصتو  دو يت  تجز با 

شتتتهر  در 2000و 1991 یاتتتاستتتال در یامتتتااواره

 یاراضت  ليتبتد   جت ينه شتد،  مشتخ  انتد   «4یچنا»

 شيافتزا  ،یاايت گ پوشتش  کااش و یمسکون ب  یعيطب

 یشهر سازوساخ  شيافزا. چنانک  اس  یسطح یدما

                                                      
Vijayawada of India-2  

Phoenix metropolitan-3  

Chennai city of India-4  
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

 و اا جاده ب  یاايگو پوشش  یعيخاک طب ینيازيو جا

 باشتند یشهرم یگرما شيمهم افزا فاکهور اا،ساخهمان

(Lilly Rose et al,2009 .)  ۀکتر  اريد مناط   ام مشاب 

 شيافتزا  و  يت جمع رشتد  با زين رانيا در امروزه ن،يزم

 بتر  ک  کرده ظهور یشهر یاا مياقل کرويم ،ینينششهر

 راتييت تغ و بتوده  گیارريتأث خود رامونيپ و شهر طيمح

 موجتتب را رهيتتغ و يیاتتوا و آ  و یستتهيز طيمحتت

 یدمتتا یو مکتتان یزمتتان راتييتتتغ نيبنتتابرا شتتوند؛ یمتت

 شتتهر نيدومتت عنتتوانبتت مشتتهد  شتتهرکتتالن یستتطح

بت   ،مخهلتف  یاایدر ارتباط با کاربر ران،يا  يپرجمع

 و یشتهر  طيمحت  حيصح  يريمد و یزيربرنام  منظور

 نيت ا اتد  . است   یضترور  شتهر  مياقل کرويم شناخ 

ستطح   یدمتا  يیفضتا  راتييت تغ یالاتو  نييتعمطالع ، 

 .اس سال  مخهلف یاا ماهدر  نيزم

 موقعيتت   در مشتتهد  شتتهر : تحقیررق روش و داده

 43" طتول  و شمالی º36 17' 45" عرض با جغرافيايی

'36 º59 شتهر  موقعي  1 شکل. اس  شده واقع شرقی 

 بتتا شتتهر ايتتن اتتوای و آ . داتتد متتی نشتتان را مشتتهد

 5/257 ترتيتتب بتت ) ستتاالن  دمتتای و بتتارش ميتتاناين

 بنتتدی طبقتت  در( سلستتيوس درجتت  1/14 و مهتتر ميلتتی

. است   خشت   نيمت   اقليمی گروه جزء دومارتن، اقليمی

 و نفتوس  سرشتماری  آماری اطالعات براساس امچنين

 عنتوان  ب  مشهد( 1390ايران، آمار مرکز) 1390مسکن

 بتتر بتتال  جمعيهتتی دارای ايتتران شتتهر کتتالن دومتتين

(. 1391امکاران، و بايای موسوی) اس  نفر 2410800

 شمال جه  با ک  شهری منطق  12 دارای مشهد شهر

 بتين  رود کشتف  وستيع  درۀ در شترقی  جنتو   -غربی

 در «مستتجد اتتزار» و جنتتو  در «بينتتالود ارتفاعتتات»

 ارتفاعتات  بتر  تکيت   بتا  کت   شتهر  ايتن . دارد قرار شمال

 اتوای  و آ  دارای ،«ستناباد » نتا   با گیشه  در جنوبی

وستاخ   دليتل  ب  امروزه. اس  زيادی اای باغ و مناسب

 افتزايش  دنبال ب  اراضی کاربری تغيير و مهعدد سازاای

 و شتهر  ستطح  در طبيعتی  انتداز  چشم کااش جمعي ،

 .اس  شده حوم  و شهری منطق  در دمايی تفاوت

 

 
 مشهد شهری مناطق و جغرافیایی موقعیت. 1 شکل

 (1395)منبع: نويسندگان، 

 

 ستطحی  دمتای  مکانی و زمانی تغييرات شناسايی برای

 اتا  کاربری نقش و( سطحی حرارتی جزاير) مشهد شهر

 مشتهد  شتهر  ستطح  در جزاير اين با ارتباط در مخهلف

 .شد انجا  زير مراحل

 طتول  در سطحی دمای توزيع چاونای تعيين منظور ب 

 و مقتد   جويبتاری ) مجزا پنجرۀ الاوريهم روش از سال

 روزانت   اای داده بنابراين شد؛ اسهفاده( 1395امکاران،

 ،5 لندستت  متتااوارۀ تصتتاوير( 6 بانتتد) حرارتتتی بانتتد

 متااوارۀ ( 10 بانتد ) حرارتتی  بانتد  و «ا .تتی » سنجنده

 ايتتن. شتتد استتهفاده تيتترز -التتی ستتنجندۀ ،8 لندستت 

 مادون حرارتی سنسور شامل ترتيب ب  حرارتی اای داده

 -التی  زمتين  ستطح  ستاز  تصوير عملياتی سنسور و قرمز

 مشتهد  شتهر  «ا .تی» سنجندۀ حرارتی تصاوير و 1 تيرز

 شتمارۀ مشهد با  شهر حوزۀمربوط ب   ير. تصاوباشند می

 بتا  2جهتانی  مرجتع  يستهم از س 159-35و گتیر   رديف

 بتا  معتادل  گرينتويچ،  6:30 لندس  مااواره گیر ساع 

 حرارتتی  تصتاوير . اس  مشهد شهر محلی صبح 10:30

 در سال ماه 11 در مشهد شهر حرارتی نقش  تهي  برای

 شناستی  زمتين  ساي  از 2013 تا 2009 اایسال طی

 نبتود  دليل ب  ک  اس   کر ب  الز ) شد درياف  3آمريکا

 طتی  در یانويت   متاه  در بتر   و ابر پوشش بدون تصوير

 ايتن  بت   مربوط دمايی اطالعات از شده  کر آماری دورۀ

                                                      
1- Operational Land Imager -Thermal Infrared Sensor 

(OLI-TIRS)        

2- Worldwide Reference System(WRS)  

3-The United States Geological Survey(USGS)  
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 1397تابستان ، 27، شماره هشتم، سال ایمنطقه -جغرافیا و آمایش شهری




 

 

 روزۀ 16 گتیر  دليتل  بت   امچنتين (. شتد  نظر صر  ماه

 در تصتاوير  امت   نبودن موجود و مشهد شهر از مااواره

 روز يت   در تصاوير تهي  امکان  کرشده، درياف  منبع

 اطالعتات . نداشت   وجود ااسال و اا ماه ام  در خا 

 .شد مشخ  1 شمارۀ جدول در تصاوير ب  مربوط

 
 محالعه مورد ای ماهواره تصاویر اطالعا . 1 جدول

 
رۀ
اوا

ما
 

 
دس

لن
 

ده
جن

سن
 «

ی
ت

 «ا .

 سال فصل ماه روز

 2009 زمسهان 2 22

 2009 زمسهان 3 10

 2011 بهار 4 17

 2009 بهار 5 29

 2009 بهار 6 14

 2009 پاييز 11 5

 2010 پاييز 12 10

دۀ
جن

سن
 

ی
ال

-
رز
تي

 
رز
تي

 

 2013 تابسهان 7 27

 2013 تابسهان 8 28

 2013 تابسهان 9 29

 2013 پاييز 10 31

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 و 5 لندست   تصتاوير  6 باند از حرارتی نقش  تهي  برای

آن بت    1رقومی اعداد مقادير ،8 لندس  تصاوير 10 باند

 ايتن  فراختوانی  بتا  ستسس . شد تبديل گراد سانهی درج 

 دمتايی،  مخهلتف  درجتات  بت   آن بنتدی  طبق  و تصاوير

 طبقت   افت   در مشتهد  شتهر  ستطح  در دما پراکندگی

 مااانت ،  حرارتتی  تصتاوير  بنتابراين  شتد؛  تعيين دمايی

 در. داتد  متی  نشان را شهر سطحی دمای فضايی توزيع

 مهوستط  توزيع اای نقش  تصاوير اين از اسهفاده با ادام 

 دمای مهوسط توزيع نقش  مرالً چنانک . شد تهي  فصلی

 و مت   آوريتل،  متاه  دمتای  ميتاناين  بهار، فصل سطحی

 دمای نهايی توزيع تعيين منظور ب  ادام  در. اس  یوئن

 امتديار  بتا  مااان  اای نقش  ام  مشهد، شهر سطحی

. شتد  تهي  سطحی دمای ساالن  مهوسط توزيع و تلفي 

 اوليت   اتای ويژگی فصلی، و مااان  مقياس در امچنين

 تغييرات دامن  و مهوسط حداکرر، حداقل، شامل آماری

 تغييترات  نمودار و جداول و شناسايی فصل و ماه ار در

. شتد  مشتخ   سال طول در سطحی دمای اایويژگی

                                                      
 Digital number-4  

 گراد سانهی درج  ب  نياز مورد حرارتی تصاوير تهي  برای

 .شد انجا  زير مراحل حرارتی نقش  و

 تصتوير  تهيت   بترای : زمتين  ستطح  دمای محاسب : الف

 لندست   تصتاوير ) پيکستل  بت   پيکسل روش با حرارتی

 رابطتت .  است   شتتده انجتا   ترتيتتب بت   زيتتر مراحتل (8

 راديتانس  بت   رقومی عدد مقادير تبديل  برای: 1شماره

 (.1)فرمول.  شد اسهفاده زير فرمول از طيفی

  

 
      

= 𝐿λ درخشتتندگی طيتتف(𝑊 𝑀2𝑠𝑟𝑚𝑢⁄) ،ML  =

ضريب اصالحی راديانس ار باند )جهت  ضتر  کتردن    

در مقادير عددی ار پيکسل تصتوير متااواره ای کت  از    

مقتدار  𝑄cal = فراداده تصاوير قابل استهخرا  است (.   

عددی ار پيکسل )بر حسب قدرت تفکي  راديتومهری  

ضريب اصتالحی راديتانس اتر بانتد     𝐴L =  سنجنده(. 

 تصوير پيکسل ار عددی مقادير )جه  جمع کردن در

 (.اس  اسهخرا  قابل تصاوير فراداده از ک  ای مااواره

 راديانس تيديل برای مرحل  اين در: 2 شماره رابط :  

 پالن  رابط  از کلوين حسب بر سطحی دمای ب  طيفی

 (.2)فرمول. شد اسهفاده
 

   
 

                                                                                                       

 = 𝐾1 ,𝐾2   ثواب  معادل  اسهند مقادير آن بت  ترتيتب

 K2 واحتد  کت   باشتند  می 666.09و  1282.71برابر با 

 . باشتد  می𝐾1(W/ 𝑚2sr𝜇m )درج  کلوين و واحد 

= 𝐿λ درخشندگی طيفی(W/ 𝑚2sr𝜇m) 
 و تبديل برای پايانی مرحل  در: 3 شمارۀ رابط : پ

 از گراد سانهی ب  کلوين درج  از اا داده واحد تغيير

 (.3)فرمول. شد اسهفاده زير رابط 

 

 

 تبتديل  برای: 5 لندس  مااواره سطحی دمای محاسب 

 مقتادير  زيتر  رابطت   از طيفتی  راديتانس  ب  رقومی عدد
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

. شتد  تبتديل  کلوين حسب بر تشعشی دمای ب  راديانس

 .(4) فرمول :4 شمارۀ رابط 

   

Ln  =اس  طبيعی لااريهم .L  =واحتد  طيفی راديانس 

 متتو  طتتول=  λ. ميکرومهتتر بتتر مربتتع مهتتر بتتر وات آن

 .ميکرومهر حسب بر

 دمتای  در اا کاربری انواع نقش تعيين منظور ب  ادام  در

 مربوط اراضی کاربری رقومی نقش  مشهد، شهر سطحی

 مشتهد  شتهرداری  از( 2002) 1380 دات   دو  نيم  ب 

 ايتن  از قبتل  کاربری نقش  اس ،  کر ب  الز ) شد تهي 

 حرارتتی  تصتاوير  سازی آماده از پس(. نبود موجود دا 

 و حتداکرر  ميتاناين  بت   مربتوط  خروجتی  گرفهن برای

 اليتت  موجتتود، کتتاربری طبقتت  19 بتترای دمتتا، حتتداقل

 دليتل  بت   امتا  شتد؛  تلفي  ام با رقومی، نقش  و رسهری

 يت   ايجتاد  بترای  اتا،  کاربری دمای زياد بسيار نزديکی

 تحليل آماری روش از اا کاربری طبقات از جديد الاوی

 بتا  نهايت   در. شد اسهفاده بندی طبق  برای اصلی مؤلف 

 از تعدادی برگيرندۀ در طبق  ار) جديد طبق  7 داشهن

 اتم  ب  دما آماری اایويژگی لحاظ ب  ک  ااس  کاربری

 و ميتاناين  بت   مربتوط  اطالعتات  داشتهن  و( اند نزدي 

 تحليتل  کتار  طبقت ،  ار ب  مربوط دما حداکرر و حداقل

 دمتای  آوردن دست   ب  برای امچنين. شد انجا  اا داده

 ميتاناين  ابهتدا  نيتز  مشتهد  گانت   13 منتاط   ب  مربوط

 اليت   و ميتاناين  تصاوير داشهن با سسس تصاوير، فصلی

 استهخرا   مشهد، گان  13 مناط  ب  مربوط فايل شيپ،

 جتدول  و نمتودار  نقشت ،  صورت ب  نهيج . شد انجا  دما

 دمتای  آوردن دست   ب  برای رقومی اای نقش . شد تهي 

 ايتن  در شتهر  مخهلتف  منتاط   و اتا کتاربری  ب  مربوط

 آوردن دس  ب  برای. گرفهند قرار اسهفاده مورد پژواش

 اتای  نقش  مناط ، و اا کاربری ب  مربوط سطحی دمای

 زمتين  ستطح  دمای ک  حرارتی تصاوير امراه ب  رقومی

 گيتری  قترار  اتم  روی با بنابراين شد؛ اسهفاده محاسب ،

 شهر در مخهلف اای کاربری و زمين سطح دمايی نقش 

 موجتب  چاونت   اتا  کتاربری  از کتدا   اتر  شتد  مشخ 

 ب  توج  با. شوند می مشهد شهر سطحی دمای تغييرات

 تغييترات  شتد،  تهيت   مخهلف اایسال در تصاوير اينک 

 مقياس در دمايی اای محدوده گسهرش مکانی و زمانی

 در مخهلف اای کاربری نقش و مشخ  مااان  و فصلی

 .شد تعيين شهر دمای افزايش اين

 

 
 مشهد شهر مختلف های کاربری. 2 شکل

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 تحقیق های یافته

 ستال  مخهلف اای ماه در شهر سطحی دمای پراکندگی

 آوريتتل متتاه در ،(4 و 3 شتتکل و 2 جتتدول) داد نشتتان

 بتين  شتهر  کتل  سطحی دمای(  a،4 شکل( )فروردين)

 متاه  اين در دما دامن  و بوده گراد سانهی درج  15-43

 متاه،  ايتن  در مشتهد  شتهر . اس  گراد سانهی درج  28

. کنتد  متی  تجربت   را ستال  طتول  در دما دامن  بيشهرين

 بتين  ستطحی  دمتای  شهر داخلی نواحی بيشهر چنانک 

 اتای  قستم   خصتو   ب  شهر حاشي  و درج  32-15

 درجت   43-32 دمتای  شهر جنو  و غر جنو  غربی،

 اتای  زمين از اايی بخش فروردين، در. دارند گراد سانهی

 ب  توج  با( قدس آسهان و آباد مل ) باغات و کشاورزی

 را 32 از بتاالتر  دمای کمهر، سبزين  و گياای اای گون 
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 رويتش  فصتل  آغتاز  بت   توجت   بتا  کت   دانتد،  می نشان

 داختل  در. است   طبيعی مسئل  اين گيااان، و درخهان

 آاتن،  راه ترمينتال، -فرودگتاه  امچون اايی کاربری شهر

 تجرب  را سطحی دمای بيشهرين علی اما  بولوار اطرا 

( b،4 شتکل ( )ارديبهش ) م  ماه در ادام  در. کنند می

 بتوده  گراد سانهی درج  41-16 بين شهر سطحی دمای

 از بعتد  کت   است ،  گراد سانهی درج  27 دمايی دامن  و

. دارد را دمتتايی دامنتت  بتتاالترين دو  رتبتت  آوريتتل متتاه

 آوريتل،  مشاب  ماه اين در شهر دمای مهوسط امچنين

 لحتتاظ بتت  متتاه ايتتن در. استت  گتتراد ستتانهی درجتت  29

 آوريتل  متاه  بتا  محسوستی  تفتاوت  دمتايی،  اای ويژگی

 زيتادی  تغيير دما فضايی، پراکندگی لحاظ از اما نداشه ؛

 دمتای  ماه اين در شهر داخل عمدۀ بخش چنانک . دارد

 بيشتين   و کرده تجرب  را گراد سانهی درج  34-31 بين

 شترقی  جنتو   و غربی شمال مناط  در حداکرر دمای

 جنو  فرودگاه، ماه، اين در بنابراين اس ؛ مشهود شهر

 ،10منطق  ثامن، منطق  آان، راه ،12 منطق  ،8 منطق 

 اتتای زمتتين جتتز بتت  شتتهر حاشتتي  اتتای محتتدوده و 7

 درجتت  34 بتتاالی دمتتای ستتبز، فضتتااای و کشتتاورزی

 متاه  بترعکس  متاه  اين در. کنند می تجرب  را گراد سانهی

 ايتن  متزارع،  و باغتات  در گياای سبزين  افزايش با قبل

 درجت   30 -16 بين سطحی، دمای کمهرين اا محدوده

 متاه  ب  نسب  سبز فضااای و باغات. دارند را گراد سانهی

 دمتای  کت  درحتالی  داشه ، دما کااش درج  13 آوريل

 درجت   3 تتا  2 آوريل ب  نسب  شهر داخل مناط  عمدۀ

 امتر  اين اوا شدن گر  روند ب  توج  با ک  دارد، افزايش

 شتکل ) یوئتن  متاه  در شتهر  سطحی دمای. اس  عادی

4،c )دمتا  متاه  اين در. اس  داشه  چشمايری افزايش 

 و حتداقل  ترتيتب  بت   و گتراد  سانهی درج  48 -24 بين

 گتراد  ستانهی  درج  7 و 8 قبل ماه ب  نسب  دما حداکرر

 ستطحی  دمتای  دامنت   امچنين داد، می نشان افزايش

 درجت   2 قبل ماه ب  نسب ( گراد سانهی درج  24) شهر

 دمتای  خترداد،  دو  دات   اوايل از رو، ازاين دارد؛ کااش

 تتتابش دليتتل بتت  گرمتا  و يافهتت  افتتزايش شتتهر ستطحی 

 شتهر  تابستهان  طبيعی طور ب  و بيشهر خورشيد تر عمود

 دمتای ( تند شيب) سريع تغيير اين. شود می آغاز مشهد

 اتفتاق  ستال  دياتر  مااتای  در یوئتن  بت   م  از سطحی

 بت   بهتار  فصتل  ستريع  تغييتر  معنتی  ب  اين و افهد نمی

 متاه  دو بت   نستب   متاه  ايتن  در واقتع  در. است   تابسهان

 دمتتای در ای درجتت  8 ناگهتتانی افتتزايش يتت  گیشتته ،

 داخلتی  نتواحی  عمتدۀ  ماه اين در. شد مشااده حداقلی

 داشته ،  گتراد  ستانهی  درج  38-24 سطحی دمای شهر

 نشتان  را ای درجت   4-3 افتزايش  مت   متاه  بت   نسب  ک 

 در گيتاای  پوشش با اای محدوده در چند ار. داند می

 کت   است ،  مشهود درج  3-2 دمای کااش شهر سطح

. است   سبز گياای تودۀ حجم و سبزين  افزايش دليل ب 

 قبتل  اای ماه امانند ماه، اين در سطحی دمای حداکرر

 و شترق  تتا  جنتوبی  حاشي  اای بخش شهر، حواشی در

 تجربت   را ای درج  48-40 دمای ک  شهر شرقی شمال

 و علی اما  بزرگراه محدودۀ نيز شهر داخل در. کنند می

 باغ آان، راه بزرگراه، اول در قدس آسهان باير اای زمين

 بزرگتراه  محتدودۀ  جانبتاز،  بولتوار  غر  در قدس آسهان

 و مجلستی  بولتوار  ابهدای محدودۀ شهر، شرق در ام 

 ريستی نت   کارخان  ،8 منطق  شهرداری فرودگاه، بعر ،

 را( درجت   48-42) سطحی دمای باالترين 7 منطق  در

 و باغتات  در ماه اين در سطحی دمای ترين پايين. دارند

 گتراد  ستانهی  درج  24 دمای با شهر داخل اای بوسهان

 کتل  در سطحی دمای ،(d،4 شکل) یوئي  ماه در. اس 

 مشاب  چنانک  بوده، گراد سانهی درج  50-32 بين شهر

 داشته ،  ای درج  8 افزايش دما حداقل( یوئن) قبل ماه

 نشتان  افتزايش  گتراد  ستانهی  درجت   2 دمتا  حداکرر اما

 18 ترتيتب  بت   دمتا  مهوستط  و دامن  امچنين. داد می

 قبتل  متاه  بت   نستب   کت   است ،  گراد سانهی درج  41و

 دامنت   و داشه  تفاوت گراد سانهی درج  5 و 6 ترتيب ب 

 اتای  تفاوت داد، می نشان شرايط اين. دارد کااش دما

 ستطحی  دمااتای  شهر کل و شده کمهر شهر در دمايی

 متاه،  ايتن  در شتهر  داخلی نواحی. کند می تجرب  را باال

 باغتتات، و گتتراد ستتانهی درجتت  43-32 ستتطحی دمتتای

 38-32 دمتای  گيتاای  پوشتش  با محدوده و اا بوسهان

 شتهر  داختل  در اتا  کاربری ترين خن  ک  دارند، درج 

 ،7 منطقت   جنتو   در شهر حاشي  امچنين. باشند می

 مستافربری،  ترمينتال  فرودگتاه،  ،12 منطق  کل و 9 ،8
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

 امت   بزرگراه اطرا  محدودۀ دسهااه، ششصد آان، راه

 قتدس  آستهان  زمين و آبکوه قند کارخان  ،5 منطق  در

 انترور،  لتوار  بتو  شرق در باير اای زمين و آن جنو  در

 دمتتای. کننتتد متتی تجربتت  را ستتطحی دمتتای بتتاالترين

 شتکل ( )متاه  مترداد ) اوت متاه  در مشتهد  شهر سطحی

4،e )مهوستط  ترتيب ب  و گراد سانهی درج  53-32بين 

 گتتراد ستانهی  درجت   22 و 42 ستطحی  دمتای  دامنت   و

 اتفتاق  متاه  ايتن  در ستال،  طتول  در دما باالترين. اس 

 متاه  مشتاب   متاه  ايتن  دمايی، اای ويژگی نظر از. افهد می

 متاه  بت   نسب  ماه اين در دما وحداقل بوده( یوئي ) قبل

 دامنت   و درج  2 دما حداکرر ولی نداشه ، تفاوتی یوئي 

 نشتان  افزايش گراد سانهی درج  4 قبل ماه ب  نسب  دما

 بتين  دمای یوئي  ماه مشاب  شهر داخلی نواحی. داد می

 قبتل  متاه  مشتاب   نيتز  متاه  اين در. دارند درج  32-41

 ارتفاعات اای دامن  ب  مشر  شهر جنوبی اای محدوده

 امچنتين . کنند می تجرب  را دما بيشهرين شهر غر  و

 ستطحی  دمای یوئي  ماه در ک  اای محدوده ماه اين در

 را ستطحی  دمتای  بتاالترين  نيتز  ماه اين در داشهند باال

 و دانتتد متتی تشتتکيل را شتتهر دمتتايی جزايتتر و داشتته 

 و پتارک  باغتات،  جملت   از شتهر  داخل در اايی محدوده

 ستسهامبر  ماه در. دارند را دما ترين پايين سبز، فضااای

 48-27 بتين  شهر سطحی دمای( f،4 شکل( )شهريور)

 نشتان  کتااش  قبتل  متاه  بت   نسب  و گراد سانهی درج 

 و 37 ترتيتب  بت   دما دامن  و مهوسط امچنين داد، می

 در دمتا  افزايشی ب  رو روند ماه اين در. اس  درج  21

 تغييتر  دما، دامن  جز ب  مهوسط حداکرر، حداقل، دمای

 در اتوا  دمای تغيير با اين چند ار يافه ، کااش و کرده

 نتواحی  ستطحی  دمتای . است   مشتهود  شهريور اواسط

 کت   است ،  درجت   37-27 بين ماه اين در شهر داخلی

 قبتل  متاه  بت   نسب  شهر داخل دمای حداکرر و حداقل

 طتور  بت   و داتد  متی  نشان کااش درج  4و 5 ترتيب ب 

 نيتز  متاه  ايتن  در. است   سترد  فصل آغاز نشان  طبيعی

 بت   مشتر   شهر غر  تا جنو  از شهر حاشي  محدودۀ

 تجربت   را درجت   48 تتا  39 بتين  دما باالترين اا، دامن 

 درجت   5 -4 آگوست   متاه  دمتای  ب  نسب  ک  کنند می

 نيتز  شتهر  داختل  در و شتود  متی  مشتااده  دمتا  کااش

 بزرگتراه  اطرا  آان، راه فرودگاه، ترمينال، اای محدوده

 بتاغ  و دستهااه  ششصتد  امت ،  کمربنتدی  و علی اما 

 بتاغ  و فردوستی  دانشتااه  از محدوداايی قدس، آسهان

 ختالی  و باير اای زمين و خراسان برق شرک  آباد، مل 

 ايتن  در. دارند را سطحی دمای باالترين شهر، داخل در

 را ستطحی  دمای کمهرين سبز فضااای و باغات نيز ماه

 .کنند می تجرب 

 
 مختلف های ماه در شهر سححی دمای. 2 جدول

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 

 
 

 در مشهد شهر سححی دمای های ویژگی تغییرا . 3 شکل

 (2 جدول) مختلف های ماه
 (1395)منبع: نويسندگان، 

 دامن  مهوسط حداقل حداکرر نماد دما

 a 5/42 7/14 6/28 8/27 آوريل

 b 1/42 6/15 8/28 5/26 می

 c 4/48 24 2/36 4/24 یوئن

 d 4/50 4/32 4/41 18 یوئي 

 e 3/53 6/31 3/42 7/21 اوت

 f 6/47 5/26 37 1/21 سسهامبر

 g 9/23 3/9 6/16 6/14 اکهبر

 h 3/28 9/8 6/18 4/19 نوامبر

 i 21 9/1 5/11 1/19 دسامبر

 j 9/21 8/9- 6 8/15 فوري 

 k 27 6 5/16 21 مارس
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 مختلف هایماه در دما پراکندگی. 4 شکل

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 ستطحی  دمتای  مشتهد  شهر(  g،4 شکل) اکهبر ماه در

 و حتداکرر  چنانکت   دارد، گراد سانهی درج  24 -9 بين

 18 و 24 ترتيتب  بت   دستامبر  متاه  بت   نسب  دما حداقل

 امچنتين . داتد  متی  نشتان  کتااش  گتراد  سانهی درج 

 اُفت   و درجت   15 و 17 ترتيتب  ب  دما دامن  و مهوسط

 قبتل  متاه  بت   نستب   ای درجت   6 و 20 ترتيتب  بت   دما

 ستتطحی دمتتای در شتتديد تغييتتر ايتتن. باشتتند متتی

 بتا  ايتن  کت   سرماست   ب  گرما فصل تغيير داندۀ نشان

 زاويت   تغييتر  و آفهتابی  ساعات روز، طول تابش، کااش

 بنتابراين  يابد؛ می کااش جی  پاييز، در خورشيد تابش

 تجربت   را ای درجت  18 -9 بين دمای نيز داخلی نواحی

 قترار  دمتايی  محتدودۀ  امين در نيز باغات ک  کنند می

 شتهر،  حواشی قبل اای ماه مشاب  نيز ماه اين در. دارند

 امتا  ) بزرگتراه  دو اطترا   و آاتن  راه ترمينال، فرودگاه،

 دمتای  بيشتهرين  خالی و باير اای زمين و( ام  و علی

( h ،4 شتکل ( )آبتان ) نتوامبر  متاه  در. دارنتد  را سطحی

 گراد سانهی درج  28-9 بين شهر کل در سطحی دمای

 درجت   19 و 19 ترتيتب  بت   دما دامن  و مهوسط و اس 

 اکهبتر  و نتوامبر  متاه  بتين  دمتا  حتداقل  چنانکت  . اس 

 دامنت   و مهوستط  حداکرر، ترتيب ب  اما نداشه ، تغييری

 کت   اس  داشه  افزايش گراد سانهی درج  4 و 2 ،4 دما

 افتزايش  ايتن  فصتل،  ايتن  در کااشتی  روند ب  توج  با

 گتر   جبهت  ) انهقتالی  گتر   اتای  سيسهم وجود دليل ب 

 عمدۀ ماه اين در. اس  شهر ب ( گرما مو  يا و سيکلون

 را گتراد  ستانهی  درجت   20-9 دمتای  شهر داخل نواحی

 حجتم  و گيتاای  پوشتش  کااش وجود با و کرده تجرب 

-18 بين باال دمای نيز سبز فضااای و باغات سبز تودۀ

 در. باشتند  متی  شهر داخل گر  مناط  جزء و درج  23

 حواشتی  بتر  عالوه باال دمای با اايی محدوده نيز ماه اين

 اای ماه در ک  اس  اايی محدوده شهر، غربی تا جنوبی

 ايتن  در ارچنتد  است ،  داشه  باال سطحی دمای ديار،

 دستامبر  متاه  در. دارند نسبی افزايش محدوداا اين ماه

 مشتااده  شتهر  سطحی دمای کااش( i ،4 شکل( )آ ر)

 گتراد  ستانهی  درجت   21 تا -2بين دمای شهر و شود می

 و درجت   19 و 12 ترتيب ب  دما دامن  و مهوسط و دارد

 کااشتی  روند قبل اای ماه ب  نسب  شهر سطحی دمای

 درجت   10-2 دمتايی  طبق  در شهر داخلی نواحی. دارد

 درجت   10 تا 7 ترتيب ب  قبل ماه ب  نسب  ک  دارند قرار

 فضااای باغات، امچنين. کنند می تجرب  را دما کااش

 پوشتش  و ستبزين   نبتود  با کشاورزی اای زمين و سبز

 چنتد  اتر  دارنتد،  درجت   21-10 بتين  باال دمای گياای

 شترقی،  جنتو   ورودی در کتا   جنالتی  اتای  بوسهان

 تفتاوت  ايتن  و کنند می تجرب  را درج  8 از کمهر دمای

 و تتتوت) دار ختتزان پوشتتش دو در ستترد فصتتل دمتتای

 نشتان  را( کتا  ) ستبز  اميشت   سوزنیِ بر  و( سسيدار

 شهر، غربی تا جنوبی حاشي  بر عالوه امچنين. داد می

 بولتوار  اطترا   آاتن،  راه فرودگاه، جمل  از اايی محدوده

 8 منطقت   شهرداری و باير اای زمين ام ، و علی اما 

 ماه در. کنند می تجرب  را باغات مشاب  دمااای باالترين

 تتا  -10 بتين  دمتا  دامن ( j ،4 شکل( )ماه بهمن) فوري 

 و مهوستط  ترتيتب  بت   و بتوده  گتراد  سانهی درج  9/21

 دمتای  ترين پايين. باشند می درج  8/15 و 6 دما دامن 

 3 قبتل،  ماه ب  نسب  دما دامن  و اس  ماه اين در شهر
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

 شتهر  داخلتی  منتاط   متاه  ايتن  در. دارد کااش درج 

 در ستطحی  دمای باالترين و درج  15 -10 بين دمای

 بتا  اای محدوده و12 تا 6 منطق  از شهر شمالی حاشي 

مل  جمل  از باغات در و قبل اای ماه در حرارتی جزيرۀ

 مشتااده  شتهر  از ای عمتده  اتای  بخش و رضا اما  آباد،

. دارنتد  درجت   22-15 بتين  دمای اا، محدوده اين. شد

 جنتو   فرودگاه، از نقاطی در سطحی دمای ترين پايين

 متاه  در. شتد  مشااده 2 منطق  غربی شمال و 9 منطق 

 بتين  شتهر  ستطحی  دمای(  k،4 شکل( )اسفند) مارس

 -5/16 ترتيتب  بت   دمتا  دامن  و مهوسط و درج  27 -6

 دمتای  افتزايش  از نشان اين و بود گراد سانهی درج  21

 20-6 بتين  دمای داخلی نواحی. اس  شهر در سطحی

 ستطحی  دمتای  کشتاورزی  اتای  زمين و باغات و درج 

 ترمينتال،  فرودگتاه،  امچنتين . دارنتد  درجت   20 باالی

 تتا  6 منتاط   خصتو   ب  شهر حاشي  نواحی و آان راه

 ستطحی،  دمتای  بتاالترين  شتهر،  اطرا  در شهری 12

 متاه  ايتن  در پتايين  دمتای  بتا  منتاط   و درج  20-27

-6 دمتای  بتا  9 منطق  و ثامن اطرا  مناط  ،1 منطق 

 .باشند می گراد سانهی درج  18
 

 
 4 شکل ادامه

 دما مقدار باالترين اوت، ماه در مشهد شهر کلی، طور  ب

 تجربت   را ستطحی  دمای مقدار کمهرين فوري  ماه در و

 دمتای  افتزايش  در جوّی عناصر نقش امچنين. کند می

 کت   شتد  آشتکار  مااانت   بررستی  اين در زمين سطحی

 متورد  روزاتای  در پايتدار  حالت   برقراری و دما افزايش

 دمتای  تغييترات  رونتد  و نظم( نوامبر ماه نمون ) مطالع 

 و غتر  جنتو  –غربتی  حواشتی . داد می تغيير را شهر

 امچتون  اتايی کتاربری  امچنتين  مشتهد  شهر جنوبی

 پوشش فاقد اایفصل در و آان راه و ترمينال -فرودگاه

 دمااتا  بتاالترين  از کشاورزی اای زمين و باغات گياای

 منتاط   و اتا  پتارک . باشند می برخوردار مشهد شهر در

 در حومت   ب  نسب  شهر داخل در گياای پوشش دارای

 امچنتين (. 4 شتکل ) دارنتد  را دما کمهرين اا ماه ام 

 فصتلی  مقيتاس  در شتهر  دمتای  زمتانی  و فضايی توزيع

 داخلی مناط  غالب ،(6 و 5 شکل ،3 جدول) داد نشان

 گتراد  ستانهی  درجت   40-31 بتين  ستطحی  دمای شهر

 ستطحی  دمتای  شتهر  حاشي  سم  ب  داخل از و داشه 

 -غتر  شتمال  در دمتا  افتزايش  بيشتهرين . دارد افزايش

قستم   ،12 منطقت   شتامل  شهر شرق جنو  و جنو 

 بختتش. باشتتند متتی 7 منطقتت  و 9 ،8 منتتاط  از اتتايی

 دستتهااه، ششصتد  ،آاتتن راه علتی،  امتتا  بولتوار  شتمالی 

 از اتتايیقستتم  ارتفاعتتات، بتت  مشتتر  شتتهر جنتتو 

 دمتای  بيشين  5 و 4 ،3 ،2 منطق  کشاورزی اای زمين

 و فردوستی  ميتدان  اطترا   باغات اا،بوسهان و سطحی

 سطحی دمای حداقل با طرق جنالی پارک مل ، پارک

 b ،6 شکل) سال گر  فصل در( گراد سانهی درج  31)

,a)، فصتل  در مشتهد  شتهر  کتل  در. باشند می معهدل 

 و دارد کتااش  سطحی دمای تفاوت( c ،6 شکل) پاييز

 دمتا  تغييترات  دامن  و گراد سانهی درج  24-6 بين دما

 دمتای  حداقل فضايی توزيع. اس  گراد سانهی درج  18

 درجتت  15-6 بتتين شتتهر داخلتتی منتتاط  در ستتطحی

 بتاغ  شتهر،  باغتات  و اا زمين شامل ک  بوده گراد سانهی

 جنالی پارک و مل  پارک مسکونی، فضااای رضا، اما 

 ستطحی  دمتای  با مناط  فصل، اين در. باشند می طرق

 مشهد، شهرداری 12 منطق  علی، اما  بولوار شامل باال

 اتتای زمتين  و ترمينتال  آاتتن، راه ،(فرودگتاه ) 7 منطقت  
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 شترق  جنو  و جنو  شرقی، شمال در واقع کشاورزی

 ايتن  در فردوستی  دانشتااه  و آباد مل  باغ جنو  شهر،

 شتهر  نتواحی  بيشتهر . کنند می تجرب  را باال دمای فصل

 واقع خن  دمای دامن  در داخلی اای بخش خصو  ب 

 دمتا،  بيشتين   دارای اتای  بخش گسهرۀ و شدت و شده

 دامنتت  ،(d ،6 شتتکل) زمستتهان فصتتل در. دارد کتتااش

-4 بتين  دمتا  و داشه  کااش شهر سطحی دمای توزيع

 تغييترات  دامنت   و شتهر  کتل  در گتراد  سانهی درج  24

 فصل اين در. اس  گراد سانهی درج  20 سطحی، دمای

 دمتای  بتا  بتاال  دمااتای  محدودۀ در شهر نواحی بيشهر

 منتاط   از کوچکی محدودۀ و داشه  قرار درج  16-24

 درجتت  16 از کمهتتر دمتتای شتتهر داختتل مستتکونی

 و شمالی محدودۀ چنانک . کنند می تجرب  را گراد سانهی

 بتاغ  علتی،  امتا   بولتوار  ،12 منطقت   شهر، شرقی شمال

 ترمينتتال، آاتتن، راه فرودگتتاه، ،7 منطقتت  آبتتاد، ملتت 

 بتاير  زمين فردوسی، ميدان اطرا  کشاورزی اای زمين

 در 6 منطق  در باز فضااای شهرداری، 3 منطق  در واقع

. دارنتد  قترار  گراد سانهی درج  24-18 بين دمای دامن 

 حهتی  شتهر،  در گيتاای  پوشتش  نبتود  بتا  فصل اين در

 قرار درج  16-14 دمای دامن  در شهری سبز فضااای

 .دارند جای باالنسبهاًدمای با نواحیمحدودۀ درک  گرفه 
 

 سال طول در سححی دمای تغییرا . 3 جدول
 

 (1395)منبع: نويسندگان، 

 سال فصول در سححی دمای هایویژگی تغییرا . 5 شکل

 
 مختلف فصول در مشهد شهر سححی دمای پراکندگی. 6 شکل

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 فصتول  در خصتو   بت   سال طول در فصلی مقياس در

 داخلتی  منتاط   از غتالبی  بختش  پتاييز  و تابسهان بهار،

 ارچنتد  کنند، می تجرب  را پايين ب  مهوسط دمای شهر

 ششصتد  علتی،  امتا   کمربنتد  محتدودۀ  شتهر  داخل در

 و شتهر  بتزر   اتای ميتدان  فرودگتاه،  آان، راه دسهااه،

 منتاط   و شتهر  داخل در خالی زمين کاربری با مناط 

 8 ،7 مناط  جنو  ،12 منطق  خصو  ب  شهر حاشي 

 با زمسهان فصل در. دارند را سطحی دمای باالترين 9 و

 دمتای  شتهر،  عمدۀ بخش گياای پوشش کااش وجود

 شتهر  داخل باغات و داشه  تری يکنواخ  و باال سطحی

 نشتان  را بتاال  دمتای  گيتاای  پوشتش  نبتود  دليل ب  نيز

 فصتول  مشتاب   دمتا  بيشتين   نيز فصل اين در. داند می

 توزيتع  کلتی  طتور  بت   .باشتند  متی  باغتات  عتالوه  ب  قبل

 ستال  کتل  در مهفتاوت  ستطحی  دمتای  با اايی محدوده

 شهر ساالن  سطحی دمای مهوسط ،(7 شکل) داد نشان

 چنانکت  . است   گتراد  ستانهی  درج  35-18 بين مشهد

 27-18 بتين  دمتای  شتهر  داخلی محدودۀ غالب بخش

 شتهر  حاشي  مناط  و کرده تجرب  را گراد سانهی درج 

 گتراد  ستانهی  درجت   35-28 بتين  بتاالی  سطحی دمای

 دمتای  فضتايی  الاوی ساالن ، مقياس در بنابراين دارند؛

 دمای

 سطح

 زمسهان پاييز تابسهان بهار

 8/23 7/23 8/49 7/43 حداکرر

 4/4 3/6 9/30 3/22 حداقل

 1/14 15 4/35 33 مهوسط

 4/19 4/17 9/18 4/21 دامن 
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

 در کوچت   اتای  محدوده جز ب  مشهد، شهر در سطحی

 دمتا  شتديد  افتزايش  بيترون،  بت   مرکتز  از ، شتهر  داخل

 کل شامل شهر حاشي  مناط  چنانک . شود می مشااده

 از غتالبی  بختش  ،7 ،8 ،9 منتاط   جنتو   ،12 منطقت  

 و کشتاورزی  اتای  زمتين  و 2 منطق  شمال و 6 منطق 

 بيشتهرين  شتهر  شترقی  شتمال  و شمال حاشي  در باير

 شتهر  داختل  در ايتن  بتر  عتالوه . دارنتد  را سطحی دمای

 علتی،  امتا   بنتدی  کمتر  حاشتي   جملت   از اايی محدوده

 بازه چهل کال اطرا  صداوسيما، ،10 منطق  داری شهر

 بلوار شرق تا آبکوه قند کارخان  اطرا ، باير اای زمين و

 نمايشتتااه) دستتهااه ششصتتد بتتاز فضتتای جانبتتاز،

 اوقتا   ادارۀ و گتاز  ملی شرک  اما، اهل ،(آالت ماشين

 تتا  آاتن  راه انترور،  بولتوار  شترق  ختالی  فضتای  آبکوه،

 بتاغ  جنتوبی  اتای  بختش  مصلی، و حرارتی برق نيروگاه

 بولتتوار تتتا فردوستتی دانشتتااه از اتتايی بختتش ملکآبتتاد،

 پتتژواش، ميتتدان خراستتان، بتترق شتترک  پيتتروزی،

 بلتوار  تتا  ريستی  نت   کارخان  ثامن، منطق  از اايی بخش

 تتا  شتهری  قطتار  ميتدان  مسافربری، ترمينال و کوشش

 در تتر کوچت   اای محدوده و آسفال  کارخان  فرودگاه،

 ايتن . باشتند  متی  بتاال  ستطحی  دمای دارای شهر داخل

 شتهر  داختل  در گرمتايی  کوچ  اای جزيره اا محدوده

 دمای با اای محدوده طرفی از. شوند می موجب را مشهد

 ،8 منطقت   شتمال  ،1 منطقت   در عمتدتاً  پايين سطحی

 آباد، خير تا سمرقند محل  از آان راه شمال در 3 منطق 

 و 5 منطقت   از اايی بخش ،2 منطق  غربی جنو  بخش

 ملت ،  پارک جنالی، بوسهان و سبز فضای کاربری با 6

 و متتادر ميتتدان محتتدودۀ اللتت ، تتتا بتتاانر ابهتتدای

 در بوستهان  و پتارک  کتاربری  با ترکوچ  اايی محدوده

 .کنند می تجرب  را سطحی دمای ترين پايين شهر داخل

 

 
 مشهد شهر ساالنۀ سححی دمای. 7 شکل

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 13 در مشهد شهر سطحی حرارت درج  تغييرات روند

 داد، نشتان ( 6 شتکل ) مهفاوت کاربری با شهری منطق 

 مخهلتف،  فصتول  طتی  در مشتهد  شهر منطق  ترين گر 

 کاربری غالب بخش منطق  اين در. اس  دوازده منطق 

 تأسيستات  ختالی،  فضتااای  بتاير،  اای زمين آن اراضی

 و نمايشتااه  کشتاورزی،  اتای  زمتين  شتهری،  و تجاری

 اای کاربری رو ازاين ؛(2 شکل) باشند می خالی فضااای

 در شتد،  مشتااده  قبتل  بختش  در ک  طورامان میکور

 دليتل  بت   را ستطحی  دمتای  بيشهرين شهری نقاط ام 

 1 منطقت   امچنتين . دارنتد  سطحی تابش باالی جی 

 را مخهلتف  فصول طی در سطحی دمای حداقل شهری،

 مشتهد  شتهری  منطقت   تترين  قتديمی (. 4 جدول) دارد

 کت   بتوده  آبکتوه  و ستعدآباد  ستناباد،  اتای  محل  شامل

 مختهلط  و وياليتی  مستکونی  منتاط   آن غالب کاربری

 و درمتانی  ستبز  فضتااای  نيتز  بخشتی  و است   فعاليهی

 تتراکم  بتا  منطق  اين در مسکونی مناط . اس  ورزشی

 درخهتی  پوشتش  بتا  دار حيتات  اای خان  عمدتاً و پايين

 پوشتش  و قتدم   دات   چنتد  بتا  درخهتان  و بوده انبوه

 کتال  امچنتين . شتد  مشتااده  منطقت   اين در مناسب

 تفريحتی  ستبز  فضتای  و درخت   کتاربری  بتا  بازه چهل

 ايتتن رو ازايتتن دارد؛ وجتتود منطقتت  ايتتن در شتتهرداری

 در قرارگيتری  بتا  منطقت   ايتن  تا شده موجب اا ويژگی

 در را( منطقت   ترين خن ) دمااا ترين پايين شهر، مرکز
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 در ثتامن  منطقت   بعتد،  مرتب  در. کند تجرب  سال طول

 در زمستهان  فصتل  در 9 منطق  و پاييز و زمسهان فصل

. کننتد  متی  تجربت   را سطحی دمای حداقل فصول ام 

 تترين  گتر   و ستردترين  بتين  دمتايی  تفتاوت  بيشهرين

 از تابستهان  فصتل  و مشتااده  تابستهان  فصل در منطق 

. است   برختوردار  مشهد شهر در دمايی نوسان بيشهرين

 منطق  ترين گر  و سردترين بين دمايی تفاوت ترين کم

 در مشتهد  12 منطقت  . شتد  مشتااده  زمسهان فصل در

 گتراد  ستانهی  درجت   49 دما ماکسيمم از تابسهان فصل

 گتراد  سانهی درج  21 آن سطحی دمای پاييز فصل ودر

 و بتاز  اتای  زمتين  وجتود  دليل ب  دما اخهال  اين. اس 

 متدت  و شتدت  دليتل  بت   تابستهان  در کت   کاربری فاقد

 پتاييز  و بيشتهر  ستطحی  دمای از خورشيد تابش بيشهر

 نيتز  مشتهد  1 منطقت  . دارنتد  را سطحی دمای کمهرين

 توستط  آن مستاح   از درصتد  74 بر بال  اينک  دليل ب 

 بتاال  درخهتی  پوشتش  و دو و يت   طبقت   اتای کاربری

 از ستال  تمتا   طتی  در کت   اتايی کتاربری ) شده اشغال

 ستردترين  است   طبيعی ،(اند بوده برخوردار دما حداقل

 سرد و گر  فصول دمايی تفاوت و شود محسو  منطق 

 خورشتيد  تتابش  متدت  و شتدت  در تفتاوت  دليل ب  آن

 .اس 

 
 مشهد شهر سححی دمای حداقل مناطق. 4 جدول

 منطق  فصل

 شهری

 سطحی دمای

 دامن  مهوسط حداقل حداکرر

 12 32 27 39 ي  بهار

 14 37 33 47 ي  تابسهان

 8 14 11 19 ي  پاييز

 5 14 11 16 ثامن

 7 16 13 20 ي  زمسهان

 19 16 4 23 ن 

 4 16 14 18 ثامن

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 طتول  در اتا  کاربری از کدا  ار سطحی دمای امچنين

 در تتابش  بتاالتر  جتی   با اا کاربری کدا  اينک  و سال

 شود می موجب را شهر داخل حرارتی جزاير شهر، درون

 شتهر  اراضتی  کتاربری  3 طبقت   داد، نشتان ( 5 جدول)

 کتاربری  بتا  6 طبقت   و ترمينتال  فرودگاه، شامل مشهد

 ستال  طتول  در پراکنتده،  طتور  ب  ارتفاعات و باير زمين

 کتاربری  بتا  7 طبقت   امچنتين . دارنتد  را دمتا  حداکرر

 گيتاای  پوشتش  بتا  سال سرد ماه در باغات و کشاورزی

 و فوريت   متاه  در ستبز  تتودۀ  حجتم  کتااش  و دار خزان

 گيرنتد؛  می قرار سطحی دمای حداکرر گروه جزء مارس

 پوشتش  نبتود  با باغات و کشاورزی اای کاربری بنابراين

 بتا  ختالی  زمتين  کتابری  شتبي   خاک پوشش و گياای

  کتاربری  با 3 طبق  امچنين. باشند می باال جیبی تابش

 شتهريور ) اکهبر و سسهامبر ماه دو در فرودگاه و ترمينال

 اتای  کابری. برخوردارند دما مياناين حداکرر از ،(مهر و

 و شهری کاربری فاقد اای زمين و شهر اطرا  ارتفاعات

 بتا  مناط  جزء سال، طول در( 6 طبق ) گياای پوشش

 بت   توجت   بتا  چنانکت  . باشند می سطحی دمای باالترين

 -شتتمال) شتتهر جنتتو  ارتفاعتتات گيتتری قتترار جهتت 

 و گتر   مااتای  در خصو  ب ( شرقی جنو  غربی، شمال

 اشتع   ختالی،  اای زمين با تيره و سنای پوشش و پاييز

 طلتوع  بتا  و است   عمتود  مناط  اين بر خورشيد تابش

 و زودتتر  تتابش  بيشتهر  ارتفتاع  با محدوده اين خورشيد

 نشتان ( 5) جتدول  چنانکت  . کنند می جی  را بيشهری

( مرداد) اوت و( تير) یوئي  ماه دو در طبق  اين داد، می

 از( خترداد ) یوئتن  و( فروردين) آوريل تابسهان، فصل از

 و پاييز فصل از( آ ر) دسامبر و( آبان) نوامبر بهار، فصل

 حداقل. دارند را سطحی دمای بيشهرين( اسفند) مارس

 در ستتال مخهلتتف اتتای متتاه در ستتطحی دمااتتای

 و( 1 طبقت  ) فعتاليهی  مختهلط  و مستکونی  اای کاربری

 امچنتين . شد مشااده( 2 طبق ) درمانی و سبز فضای

 و کشتاورزی  کتاربری  بتا  7 درطبق  دما حداقل مهوسط

 دمتای  بتا  گروه در م  ماه در فقط نيز شهر داخل باغات

 کتااش  و تغييتر  دانتدۀ  نشتان  اين و قرارداشه  حداقل

 ماننتد  اتايی  محدوده در کاربری تغيير و گياای پوشش

 شتهر  داختل  در غيتره  و آبتاد  مل  قدس، آسهان باغات

 مستکونی  اتای  کاربری برگيرنده در ک  ي  طبق . اس 

 -تابستهان  و بهتار  اتای  فصل در اس  فعاليهی مخهلط و

 زمستتهان، از( استتفند) متتارس و پتتاييز از( مهتتر)آوريتتل

 2 طبقت   امچنين و بوده دارا را سطحی دمای کمهرين
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

 فصتل  در درمتانی  و توريستهی -تفريحتی  اای کاربری با

 دمتای  نيز شهريور و تير ،فروردين ،اسفند بهمن، پاييز،

 ستبز،  فضتای  اای کاربری بنابراين دارند؛ پايين سطحی

 از ستال  گتر   نيم  در( 1 طبق )درمان و بوسهان پارک،

 فعتاليهی  مختهلط  و مستکونی  کتاربری  و دمتا  تترين  کم

 را ستطحی  دمای ترين کم سال سرد نيم  در( 2 طبق )

 .کنند می تجرب 

 
 شهری های کاربری دمای میانگین حداقل و حداکثر. 5 جدول

 ماه
 شهری منطق 

 ماه
 شهری منطق 

 حداکرر حدافل حداکرر حدافل

 6-3 2 -1 آوريل
 3 2-1 سسهامبر

 3 2-1 اکهبر

 6 2 نوامبر 3 7-1 می

 6 2 دسامبر 6 1 یوئن

 7 2 فوري  6 2-1 یوئي 

 7-6-3 2-1 مارس 6-3 1 اوت

 (1395)منبع: نويسندگان، 
 

 طبقت   اتر  در مخهلف اای ماه در دما مياناين تغييرات

 شتتهری مخهلتتف اتتای کتتاربری ،(6 جتتدول) داد نشتتان

 حتداکرر  از( تيتر ) یوئيت   و( مترداد ) اوت متاه  در مشهد

 اتای  کتاربری  امت   چنانکت   ستطحی،  دمتای  مياناين

 40 بتاالی  دمای تابسهان فصل از ماه دو اين در شهری

 واقعتی  تابستهان  عبتارتی  بت   و داشته   گراد سانهی درج 

 اوت، متاه  در امچنين. اس  ماه دو اين در مشهد شهر

 مخهلتف  اتای  ماه طی در سطحی دمای دامن  بيشهرين

 چنانکت   شده، مشااده شهری اای کاربری بين در سال

 ايتن  در اتا  کاربری سطحی دمای حداکرر و حداقل بين

 و دارد وجتود  دمتايی  تفتاوت  گتراد  ستانهی  درج  7 ماه

 46 بتا  6 و 3 کتاربری  و کمهرين درج  39 با 1 کاربری

 شتهر  فيزيکتی  اتای  پوشش ترينگر  گراد سانهی درج 

 اتای  کتاربری  ستطحی  دمتای  حداقل. باشند می مشهد

 و درجتت  7 دمتتای حتتداقل بتتا دستتامبر متتاه در شتتهری

 دمايی دامن  ترين پايين و گراد سانهی درج  12 حداکرر

 کت   شتد  مشتااده  گتراد  سانهی درج  1 با آوريل ماه در

 اتای  پوشش و اا کاربری تما  ماه اين در داد می نشان

 در. کننتد  متی  تجربت   را مشتاب   ستطحی  دمای فيزيکی

 جتدول )ستال  طی در اا کاربری مهوسط دمای با ارتباط

 و پتارک  بوستهان،  ستبز،  فضتای  کتاربری  داد، نشان( 6

 فعتتاليهی مختتهلط و مستتکونی و( 1 کتتاربری) درمتتانی

 اتتای کتتاربری و ستتطحی دمتتای حتتداقل( 2 کتتاربری)

 و( 3 کتاربری ) شتهری  نقتل و حمتل  ترمينتال،  فرودگاه،

 دمتای  بتاالترين ( 6 کتاربری ) باير اای زمين و ارتفاعات

 دمتای  دامنت   تترين  پتايين  امچنتين . دارند را سطحی

 فضتای  کتاربری  شتاملِ  شتهری  کتاربری  دو در سطحی

 تفتاوت  بتا ( 1 کتاربری ) درمتانی  و پارک بوسهان، سبز،

 9 حتداقل  و 41 حتداکرر ) گراد سانهی درج  32 دمايی

 دامن  با شهر داخل باغات و کشاورزی کاربری و( درج 

( درج  11 حداقل و 43 حداکرر) گراد سانهی درج  32

 نوستان  از شتهری  کاربری دو اين داد می نشان و اس 

 کتتاربری و برخوردارنتتد ستتال طتتول در پتتايينی دمتتايی

 مهفتاوت  فيزيکتی  اتای  پوشتش  بتا  مختهلط  و مسکونی

 و دامنت   ستال،  طتی  در تتر  پتايين  دمای با( 2 کاربری)

 و باغتات  کتاربری  بت   نسب ( درج  34) بيشهری نوسان

 ارتفاعات کاربری با دمايی دامن  نظر از و دارد کشاورزی

 امچنتين . باشند می مشاب ( 6 کاربری) باير اای زمين و

 شتهری،  نقتل و حمتل  کتاربری  در دمايی دامن  باالترين

 درجتت  35 نوستتان بتتا مستتافربری ترمينتتال و فرودگتتاه

 .شد مشااده( درج  11 حداقل و 46 حداکرر) گراد سانهی
 

 سححی دمای دامنۀ و ماهانه میانگین. 6 جدول

 شهری کاربری
 دامن  7 6 5 4 3 2 1 کاربری

 6 33 35 32 33 35 29 29 آوريل

 4 31 32 33 34 35 32 31 م 

 6 37 41 38 39 40 37 35 یوئن

 4 42 45 42 43 44 41 41 یوئي 

 7 43 46 42 44 46 40 39 اوت

 6 38 40 37 39 41 35 35 سسهامبر

 1 18 18 18 18 19 17 17 اکهبر

 4 21 22 20 21 21 18 19 نوامبر

 5 11 12 9 11 11 7 9 دسامبر

 3 17 16 15 16 15 14 15 فوري 

 2 20 20 19 19 20 18 18 مارس

  32 34 33 33 35 34 32 دامن 

 (1395)منبع: نويسندگان، 
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 1397تابستان ، 27، شماره هشتم، سال ایمنطقه -جغرافیا و آمایش شهری




 

 

 گیری نتیجه و بحث

 دمای افزايش مشهد، سطحی دمای فضايی الاوی مدل

 متااوارۀ  گتیر  زمتان  در شهر بيرون ب  مرکز از سطحی

 فضتای  بتا  شتهر  حاشتي   مناط  بنابراين اس ؛ لندس 

 گيتتاای، پوشتتش کتتااش و( کتتاربری فاقتتد) ختتالی
 شتهر،  غربتی  جنتو   و جنتو   در بينتالود  کواای پيش

 کتت حتتالی در. دارنتتد را ستتطحی دمتتای شتتديد افتتزايش

 ستاخهمانی  تتراکم  بتا  شتهر  قتديمی  و مرکتزی  مناط 

 کااشتی  روند بيشهر گياای پوشش و سبز حيات کمهر،

 شاملِ شهری ي  منطق  جمل  از کنند، می تجرب  را دما

 و آبتتاد ستتعد آبتتاد، ملتت  آبتتاد، احمتتد آبکتتوه، ستتناباد،

 شتامل،  شهری اشهم منطق  شمالی بخش کواسنای،

 و 3 منطق  جنو  در اايی محل  و شور سر سرا ، ار ،

 فضتايی  الاتوی  ايتن . باشند می شهری 2 منطق  جنو 

 موافت   و مرطو  اقليم با جهان شهراای کالن عکس بر

 استت  خشتت  نيمتت  و خشتت  منتتاط  در شتتهراا بتتا

 اتای  شتهر  کتالن  در ساخهار و ترکيب(. 1391اسکورو،)

 تتراکم  بتا  اتای  ساخهمان شهر مرکز در مرطو  مناط 

 و وياليتی  اتای  خانت   و سترا  بتاغ  شتهر  حاشي  ب  و باال

 خشت   نيمت   و خش  مناط  در ولی درخهزار و جنال

 و وياليتی  اای خان  شهر، سنهی مناط  و شهر مرکز در

 آبتی،  منبتع  مظهتر  و اطرا  در گیشه  در ک  دار حياط

مرتبت   بلند شهر حاشي  ب  و گرفه  شکل اا، قنات اغلب

 در و درخت   نبتود  بتا  مرتفتع  اتای  ستاخهمان  و سازی

 مشتهود  بتاير  و خشت   اای زمين شهر بيرون و حاشي 

 تهتران  اتا،  شتهر  ديار در دما بيشين  مناط  اين. اس 

 امکاران، و پور ساسان ،81: 1392امکاران، و ااشمی)

 ،(55: 1391امکتاران،  و احمدی) شيراز ،(256: 1392

. دارد وجتود  نيتز ( zahang etal,2013: 121) شاناهای

 از گرمايی، جزاير سطحی، دمای کااشی روند امچنين

 و نتتاامان الاتتوی از نشتتان شتتهر، بيتترون بتت  مرکتتز

 در مخهلف اای کاربری و شهراا فر  بودنساخهاری غير

 بتا  رو ازاين دارد؛ مشهد شهر کالن و ايران شهراای کالن

 بتر  عتالوه  مشتهد  شتهر  نتاامانی  و فضتايی  الاوی اين

 شتهر  داختل  در شهر، حاشي  در سطحی دمای افزايش

 ،9 منطقت   جنتو   ،12 منطق ) باز فضای با مناط  نيز

 اتای  زمتين  و( 6 و 5 منطق  باير و خالی فضای و 7 ،8

 اتای  کتاربری  شهر، داخل در رضوی قدس آسهان خالی

 نيروگتاه  آستفال ،  کارخان  قند، کارخان  شاملِ صنعهی

 شترک   گتاز،  و نف  شرک  ريسی، ن  کارخان  حرارتی،

 آاتتن، راه شتتامل ونقتتل حمتل  کتتاربری و خراستتان بترق 

 اما  شامل شهری درون بزرگرااای و ترمينال و فرودگاه

 و داشتته  را ستتطحی دمتتای بيشتتهرين امتت ، و علتتی

 را مشتهد  شتهر  گرمتايی  جزيترۀ  کوچت   اای محدوده

 اتای  شتهر  ديار در اا کاربری اين ک  داند می تشکيل

 ؛256: 1392 پتور،  ساستان ) تهتران  شتهر  جمل  از ايران

( 65: 1390نتژاد،  معترو  ) ااواز و( 1: 1391نيا، صادقی

 فضتايی  الاتوی  در. دارند را سطحی دمای بيشهرين نيز

 منتاط   را سطحی دمای کمهرين سال طول در مشهد،

 فصتل  جتز  بت   ستبز  فضتای  و باغتات  گياای، پوشش با

 اتای  پوشتش  ايتن  کننتدگی  خنت   اثتر  دليتل  ب  خزان،

 و شتتکيبا) تعتترق و تبخيتتر بتتا ارتبتتاط در فيزيکتتی

 ستتال ستترد فصتتول در. دارنتتد( 39: 1388امکتتاران،

 و باغتات  در زمتين  سطح فيزيکی پوشش تغيير دليل ب 

 ايتن  روی بتر  شتهر  حرارتی جزاير کشاورزی، اای زمين

 دمتای  زمتانی  تغييترات . شتوند  متی  کشتيده  نيز نواحی

 متاه  و پاييز فصل در مشهد، شهر سال طول در سطحی

 تابستهان  و( اوت) مترداد  متاه  و سردترين( دسامبر) آ ر

 دمتايی  تفتاوت  بيشهرين و بوده سطحی دمای ترينگر 

 تفتاوت  اين. اس  بهار فصل در مشهد شهر( دما دامن )

 امرفهتی  اتای  بارش بهار، در شهر حوم  و مرکز دمايی

 تغييترات . شتود  متی  موجب را مشهد شهر در فصل اين

 متاه  از ستريعی  روند با سطحی دمای حداکرر و حداقل

 کت   افهتد  متی  اتفتاق ( خترداد ) یوئن ب ( ارديبهش ) م 

 یوئيت   ماه دو در و دارد شهر در تابسهان شروع از نشان

 مشتتهد شتتهر را ستتطحی دمتتای بتتاالترين اوت و( تيتتر)

 دسامبر ماه در سطحی دمای ترين پايين. کند می تجرب 

 متاه  در مشتهد  شتهر  دمتايی  دامنت   کمهرين و فوري  و

 تمتا   مشتاب   دمتای  از نشتان  کت   پتاييز  فصتل  و اکهبر

 مشتهد  شتهر  در. دارد فصل اين در شهری اای کاربری

 و مسکونی کاربری و بوسهان پارک، سبز، فضای کاربری

 دارند را سطحی دمای ترين پايين سال طول در مخهلط
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 مشهد شهر کالن سطحی دمای فضايی تغييرات ارزيابی

 و ستبز  فضتای  کتاربری  را دمتايی  دامنت   تترين  پايين و

 تغييرات کاربری دو اين در داد می نشان و دارند باغات

 و معهتدل  دمای و بوده کم سال طول در سطحی دمای

 زمتين  و ارتفاعتات  و نقتل و حمتل  کاربری. اس  مناسب

 تجربت   ستال  طتول  در را ستطحی  دمتای  باالترين باير

 دمتايی  دامنت   ترين پايين و باالترين امچنين. کنند می

 شتهر  در( مترداد ) اوت و( مهتر ) اکهبتر  ماه در ترتيب ب 

از و اقليمتی  اتای  پديده امچنين. افهد می اتفاق مشهد

 بتر  شتهراا  در گرمتايی  امتوا   و گتر   اای جبه  جمل 

 تصتتاوير برداشتت  و شتتهراا داختتل در ستتطحی دمتتای

 طتول  در سطحی دمای روند و گیارند می اثر ای مااواره

 ايتن  در نتوامبر  متاه  نمونت ، ) دانتد  متی  تغييتر  را سال

 شتدن  گر  و مشهد شهر سطحی دمای افزايش(. تحقي 

 مصتر   افتزايش  طبيعی، محيط بر منفی تأثيرات شهر،

 سالمهی کااش و اقهصادی فعالي  کااش آ ، و انریی

 ضروری و شود می موجب را شهروندان جسمی و روحی

 پديتدۀ  ايتن  بحتران  و ريست   متديري   منظور ب  اس 

 در گياای پوشش و سبز فضای کاربری افزايش شهری،

 و ارتفاعتات  در خصو  ب  جنالی پوشش و شهر داخل

 بترای  اا بزرگراه و شهر جنوبی حاشي  در باير اای زمين

 فاقتد  اتای  محتدوده  و منتاط   حرارتتی  جزايتر  کااش

 اتا  يافهت   ايتن . شود انجا  شهر حاشي  و داخل کاربری

 شترايط  از مهتأثر  مشتهد  شتهر  سطحی دمای با مرتبط

 مااواره گیر زمان در تابش زاوي  و زمين سطح فيزيکی

  .اس 

 

 منابع

(، 1391فترد )  احمدی، محمود؛  داوود عاشورلو و مهتدی نتارنای  

مکانی الاواای حرارتی و کاربردی شهر شيراز  -تغييرات زمانی

ستنجش از   ،ETM+ & TMاای ستنجنده   با اسهفاده از داده

 . 68-55، صفح 4، شمارۀ 4ايران، دورۀ  GISدور و 

رمی. . ترجمت  کتاظم جتاج    شهر (. اقليم و1391اسکورو، یيزل، )

 اای گواربار تهران. چاپ دو . .تهران. انهشارات انديش 

پنتتاه   محمتتدی و ستتيد کتتاظم علتتوی اميتتری، رضتتا؛ عبتتاس علتتی

زمانی حرارت در ارتبتاط  -(، مطالع  تغييرپیيری فضايی1386)

با کاربری/پوشش زمين در منطق  شهری تبريز بتا استهفاده از   

 لندستتت ، +ETMو  TMاتتتای حرارتتتتی و انعکاستتتی   داده

 . 120-107، صفح 43، شمارۀ 3شناسی، دورۀ  محيط

زاده و محمدرضتا ستراجيان    مقد ، ياستر؛ محمدآخونتد   جويباری

منظتور تخمتين    (، ارائ  ي  الاوريهم مجزای نتوين بت   1394)

، علتو  و فنتون   8اای متااوارۀ لندست     دمای سطحی از داده

 . 226-215، صفح  1، شمارۀ 5برداری، دورۀ  نقش 

زاده، زارا؛ پرويز ضياييان فيروزآبادی و عليرضا شيرخانی  حجازی

اتای   (، مقايس  تخمين دمای سطح با استهفاده از داده 1392) 

ای در غر  استهان تهتران و    اای مااواره باند حرارتی سنجنده

 . 49-33، صفح  38، شمارۀ 11قزوين، جغرافيا، دورۀ 

(، بررستی  1386تفهتی )  دشهکيان، کاظم و محمتد علتی داقتانی   

دمای سطح زمين در ارتباط با پوشش گياای و توسع  شهری 

اای اطالعات جغرافيتايی   با اسهفاده از سنجش از دور و سامان 

اشتکیر(،   -در مناط  بيابتانی )مطالعت  متوردی: منطقت  يتزد     

 .179-169، صفح  77، شمارۀ 20پژواش و سازندگی، دورۀ 

(، شتناخ   1389محمتد )  رمضانی، بهمن و ستيده متريم دخت    

محدودۀ مکانی تشکيل جزيرۀ گرمايی در شهر رش ، پتژواش  

 .64-49، صفح  1، شمارۀ 1ريزی شهری، سال  و برنام 

پور، فرزان ؛ پرويز ضتياييان فيروزآبتادی و متريم بهتادری      ساسان

(، بررستتی رابطتت  کتتاربری و پوشتتش اراضتتی و جزايتتر 1392)

، صتفح   39رۀ ، شتما 11حرارتی شتهر تهتران، جغرافيتا، دورۀ    

256-270. 

شکيبا، عليرضتا؛ پرويتز ضتياييان فيروزآبتادی؛ داوود عاشتورلو و      

(. تحليتتل رابطتت  کتتاربری و پوشتتش 1388ستتوداب  نامتتداری )

 اتای+  اراضی و جزاير حرارتی شهر تهتران، بااستهفاده از داده  

ETM نشري  سنجش از دور و ،GIS  1، شمارۀ 1ايران، دورۀ ،

 . 56-39صفح  

ا، عليرضا؛ بهلول عليجانی و پرويز ضتياييان فيروزآبتادی   ني صادقی

شهر تهران  زمانی جزيرۀ حرارتی کالن-(، تحليل فضايی1391)

با اسهفاده از سنجش از دور و سيستهم اطالعتات جغرافيتايی،    

 .17-1، صفح  4، شمارۀ 1جغرافيا و مخاطرات محيطی، سال 

 عبتداللهی، جتتالل؛ ستيد علتتی محمتتد چراغتی و محمتتد حستتن   

محيطی تغييتر کتاربری    (، مقايس  آثار زيس 1387رحيميان )

اراضی بر تغيير پوشتش گيتاای و دمتای ستطحی در منتاط       

کتتتارگيری ستتتنجش از دور،  شتتتهری و غيرشتتتهری بتتتا بتتت 

 .96-85، صفح  45، شمارۀ 34شناسی، دورۀ  محيط

کتتار آراستته   کاويتتانی، عبتتاس؛ تيمتتور ستتهرابی و پيمتتان دانتتش

ستطح زمتين بتا استهفاده از شتاخ       (، تخمين دمای 1392)

اتتای  ( در تصتتاوير ستتنجنده NDVIشتتده ) اختتهال  نرمتتال 
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MODIS  وETM+ Landsat،  اواشناستتی کشتتاورزی،  دورۀ

 .25-14، صفح  1، شمارۀ 1

(، بررستی  1390مشهاق، ناايد؛ رضا جعفری و ستعيد ستلطانی )  

اای  تغييرات دمای سطحی و کاربری اراضی با اسهفاده از داده

از دور )مطالعتت  متتوردی: شتتهر اصتتفهان(، افهمتتين ستتنجش 

ارديبهشت    8-7امايش ملی علتو  و مهندستی آبخيتزداری،    

1390. 

اای شتهری در ايجتاد    (، تأثير کاربری1390نژاد، عباس ) معرو 

جزاير حرارتی، )مطالع  موردی: شهر ااتواز(، آمتايش محتيط،    

 .90-65، صفح  14، شمارۀ 4دورۀ 

ول اشر ؛ عليرضا فريدحسينی و آمنت   موسوی بايای، محمد؛ به

(، بررسی جزيترۀ حرارتتی شتهر مشتهد بتا      1391آبادی ) ميان

ای و نظريتت  فرکهتتال، جغرافيتتا و  استتهفاده از تصتتاوير متتااواره

 .49-35، صفح  1، شمارۀ 1مخاطرات محيطی، دورۀ

پناه و مرتضی دينارونتدی   ااشمی، سيد محمود؛ سيدکاظم علوی

مکانی دمای ستطح زمتين در محتيط     (، ارزيابی توزيع1392)

شناسی،  زيس  شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی، محيط

 .92-81، صفح  1، شمارۀ 39دوره 

ريتتزی شتتهر  (. برنامتت 1392ونتتگ، تتتای چتتی و بلينتتدا يتتوئن. ) 

رحتيم   اا، تجار  و طراحی. ترجم  محمتد  اکولویي : سياس 

شتهد. چتاپ   رانما و اله  کريمی.انهشارات جهاد دانشتااای م 
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