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  در کاهش اثرات جزیره حرارتی شهر اصفهانها  بررسی نقش توسعه گردشگري خانه باغ

  

  1401/ 02/03تاریخ پذیرش نهایی مقاله :       08/02/1401تاریخ دریافت مقاله : 

 
  2امیر گندمکار        1خدیجه صالحی

 

  زاد اسالمی، نجف آباد، ایرانآگروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه  -1

 زاد اسالمی، نجف آباد، ایرانآدانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه  -2

 

  

  چکیده:

ه اراضی شهري به سمت باغات و مزارع کشاورزي، از بزرگترین مشکالت گسترش شهرنشینی و توسع

افزایش شدید جمعیت،  هاي اخیر این توسعه به همراه کاهش منابع آبی وشهرهاي بزرگ کشور است و طی سال

زیره گرمایی شهري و گرم شدن کالنشهرها شده است. در این پژوهش با بررسی وضعیت جزیره موجب توسعه ج

هر اصفهان و پیرامون آن و همچنین تغییرات در فضاهاي سبز و باغات مجاور شهر اصفهان، رابطه این دو گرمایی ش

متغیر با هم مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی و همبستگی است و هدف پژوهش بررسی نقش 

حرارتی شهر اصفهان است.  در اطراف شهر اصفهان و نقش آن در کاهش اثرات جزیرهها  توسعه گردشگري خانه باغ

درجه سانتیگراد  4الی  5/2اخیر دماي شهر اصفهان و اطراف آن بین هاي  نتایج این پژوهش نشان داد که طی سال

  افزایش یافته است و این افزایش همزمان با توسعه شهر اصفهان و تخریب باغات اطراف شهر بوده است.

  

  .نشهر اصفهان، تغییر کاربري اراضیخانه باغ، جزیره گرمایی، کال واژگان کلیدي:

   

                                                             
 :نویسنده رابط aagandomkar@gmail.com 

 1401، بهار 42ه فصلنامه جغرافیایی فضاي گردشگري، سال یازدهم، شمار
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  مقدمه:

تغییر کاربري اراضی کشاورزي به مسکونی و صنعتی از جمله مشکالت زیست محیطی اصلی شهر 

اصفهان و پیرامون آن است، این تغییرات موجب کاهش سرانه فضاي سبز و در نتیجه افزایش بیش از حد 

از جمله علل این تغییر کاربري کاهش منابع آبی بوده  متوسط دماي شهر اصفهان و پیرامون آن شده است.

دهد، یکی از راهکارهایی که شاید بتواند از است، کشاورزي سنتی با روش غرقابی هم آب زیادي را هدر می

باغ است. این هاي بایر و کم بازده کشاورزي به خانهمضرات این تغییر کاربري جلوگیري نماید، تبدیل زمین

ربري کشاورزي به ند موجب رونق گذران اوقات فراغت و گردشگري شده و هم از تغییر کاتواامر هم می

هاي مثمر راهکاري براي کاهش مصرف آب و لوگیري نماید. عالوه بر این، ایجاد باغمسکونی و صنعتی ج

  درآمدزایی کشاورزان خواهد بود.

 UHI) شدت جزیره حرارتیهدف شبیه سازي و محاسبه حداکثر  با) 1396علیجانی و همکاران (

max) با توجه به شرایط هندسه شهري در منطقه کوچه باغ شهر تبریز با استفاده از معادله عددي- 

هاي مجزایی  متري از محور معابر به بلوك 15ابتدا هندسه محله مورد نظر با توجه به شعاع   Okeنظري

محاسبه و در پایان بر  GIS در نرم افزار (H) و ارتفاع بناها (W) بندي شد. سپس نسبت عرض معابر تقسیم

محاسبه و شبیه سازي گردید. نتایج حاصل از این شبیه سازي نشان  UHImax ، شدتOke اساس معادله

تر و عرض معابر کمتر باشد میزان شدت جزیره  داد، که در محله کوچه باغ تبریز هرچه بناها بلندمرتبه

کمتر خواهد بود. همچنین  نیز UHI max حاکم باشد، مقدار عکس این شرایط حرارتی بیشتر، و هرقدر

درجه  6,6تا  5بین  UHI maxاست، 0,81تا  0,54در منطقه شهري مورد مطالعه بین  H/W زمانی که نسبت

 UHI قرار داشته باشد، ارزش 1,98تا  1,01در محدوده  H/W ماند، اما وقتی که نسبت گراد باقی می سانتی

max  درجه خواهد بود. نتایج دیگر این مدل نشان داد که، در این محله بلوك 10,2تا  7,5بین A  درجه  5با

توان  می باشند. بنابراین می UHI گراد داراي کمترین و بیشترین مقدار شدت درجه سانتی 10,2با  H و بلوك

ارا بودند. برآورد غیراستانداردترین پیکربندي را در این محله د H استانداردترین و بلوك A گفت که بلوك

 6,6درصد) نسبت به ارتفاع ساختمان (با  91,6حاصل از مدل رگرسیون نیز نشان داد که عرض معابر (با 

  .دارد UHI max درصد) اثر بیش تري در تغییرات

باغ از نوع مثمر و غیر مثمر یکی از اجزاي الگوساز بافت درون شهري تهران بوده است، به این 

... و یا به صورت وبا اجزاي دیگر شهري مانند مدرسه، تکیه، مزار، مسجد، سقاخانه  ترتیب که در ترکیب

شهر  را در» تفرج -زیارت«و » شهر تفرج در«اي از باغات متمرکز (لکه هاي سبز عمده) سنت هاي  مجموعه

درون هاي شکل گرفته در همسایگی باغات  فرضیه اصلی این نوشتار این است که ارسن .ثبات بخشیده است

باالتري نسبت به پارك هاي شهري بزرگ مقیاس شکل » چگالی رفتاري«اند، داراي  شهري که اغلب ریزدانه

گرفته در دوره ظهور مدرنیسم در تهران هستند. مزیت دیگر این باغ هاي درون شهري ریزدانه این است که 

دره مهم از شمال به جنوب شهر  در هماهنگی کامل با الیه مورفولوژیکی شهر تهران که متاثر از پنج رود
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اي را بنا به محل قرارگیري در  شکل گرفته و الگوهاي سلسله مراتبی ساختاري و رفتاري تعریف شده

هاي فرهنگی یک جامعه  (خط الراس، خط القعر و دامنه) به عالوه پارادایمها  ارتفاعات متفاوت رود دره

شی در جهت تبیین نقش باغ در شکل دهی به فضاهاي مقاله حاضر، تال. اند داده شکل اسالمی –ایرانی 

بندي الگوهاي ساختاري براساس نقش باغ در مجموعه است. بر این اساس، عنصر  جمعی شهري و دسته

واسطه باغ درالگوهاي ترکیبی حاصل از مطالعه منظر شهر تهران، در طول تاریخ به ویژه تا دوران پهلوي با 

 نمادین عنصر یک تبدیل	-نظرگاه	-دایش تمدنپی مبدأ	-شاهده شده است:هاي متعددي به شرح زیر م نقش

  )1394(زندي ( تفرج -زیارت سنت بستر	-وقفی باغ سنت		-یادمان اسطوره -باغ	-باغ به منظر

ترین  احساس آرامش خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی یکی از نیازهاي روحی انسان و مهم

ثیر ناهمگونی و أدل مرده، سرد و بی روح در شهرها تحت ت شاخص کیفیت فضاست. انبوهی از فضاهاي

شود که به دور از هر گونه زیبایی و مطلوبیت، هیچ گونه معنا، مفهوم و  هاي بصري مشاهده می آلودگی

اي  ثیر این اغتشاشات بصري، چهرهأامروزه سیما و منظر شهرها تحت ت .کنند عملکردي را القاء نمی

وجود ندارد. این پژوهش در راستاي ها  که هیچ گونه جذابیت و زیبایی در آناند  فتهناخوشایند و نامطلوب یا

بررسی نقش زیباسازي و ارتقاء کیفیت محیط بر سرزندگی فضاي شهري شکل گرفته است. در چارچوب 

 فرآیند طرح مبانی نظري، مفاهیم زیباسازي، هنر شهري، ابعاد آلودگی بصري (رنگ، نور، دیداري، نمادي)،

کیفیت و سرزندگی شهري تبیین و با ایجاد روابط علی و معلولی، مدل تحلیلی پژوهش تدوین و در ادامه 

نمونه موردي (باغ شهر تاریخی مراغه) بررسی و محدوده مورد مطالعه انتخاب شد. پس از طرح پرسشنامه 

وجود رابطه بین  ت پژوهش و تجزیه و تحلیل آن نتایج حاکی ازسؤاالجهت بررسی اهداف، فرضیات و 

آلودگی بصري و سرزندگی شهري و هم چنین اثبات فرضیات تحقیق داشت و کیفیت محدوده مورد مطالعه 

ارائه و  GISبا استفاده از نقشه هاي آماري مرکز آمار ایران کمی سازي شده و خروجی به صورت نقشه هاي 

گذاري انتخاب گردید. پس از  استریزي و سی محدوده مورد نظر جهت برنامهها  بر مبناي این نقشه

تحقیق در  هايهاي آسایش بصري تدوین و پیشنهاد مؤلفهبندي نهایی مدل تحلیلی سرزندگی بر اساس  جمع

سه سطح خرد، میانه و کالن به صورت طرح اهداف، راهبرد و سیاست جهت ساماندهی آلودگی بصري و 

گذاري  اي از پالن سیاست سرزندگی، مطرح و نمونه ارتقاء کیفیت زیبایی شناسانه محیط و هم چنین ارتقاء

  ) 1395(ظبیبیان و موسوي،  .مطالعه ارائه شده است در محدوده مورد

کالبدي به نفع شهرها، توسعه پایدار شهري را به پارادایمی  -اجتماعی و زیست -تغییر نظام اقتصادي

اي اهمیت  اي و محله هاي بین منطقه ن، نابرابرياین میا در اداره امور شهرها تبدیل کرده است. در مؤثرمهم و 

هاي متعدد در نظم فضایی این  اي دارد. شهر میبد مانند گذشته، پررونق باقی مانده است. وجود قنات ویژه

هاي توسعه پایدار  ثیر گذاشته است. بررسی این عوامل، جایگاه مطالعهأبوده و بر شبکه شهري ت مؤثرشهر 

تر شهر و به تبع آن رفاه  خدمات شهري، زمینه مدیریت بهتر و اداره آسان مؤثرت و یابی درس شهري و مکان

اي در باغ  کند. در این مقاله، توسعه پایدار محله و آسایش مردم را با توجه به اصول شهرسازي فراهم می
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افزارهاي  متحلیلی است که در آن از مدل هاي آماري و نر -شود. این پژوهش توصیفی شهر میبد ارزیابی می

دهد محله امام جعفر صادق، پایدارترین محله و بافت قدیم محله  نشان میها  اي بهره گرفته شد. بررسی رایانه

هاي  هاي پایداري اقتصادي، اجتماعی، زیستی و کالبدي در محله فیروزآباد ناپایدارترین محله است. شاخص

به صورت تلفیقی استفاده شد ها  این شاخص مختلف متفاوت است. براي رسیدن به جمع بندي، از مجموع

هاي تاریخی و فرسوده  که بیانگر پایداري در محله هاي جدید و نوساز شهر و ناپایداري در تعدادي از محله

هاي  اند، بنابراین، دستیابی به توسعه پایدار در محله هایی است که به تازگی به شهر الحاق شده و محله

هاي الحاقی با  ازي و نوسازي و اولویت تاریخی بودن آن و در محلههاي بهس تاریخی، با سیاست

  )1394(سرایی و علیزاده،  هاي توانمندسازي به سمت توسعه پایدار حرکت کرد سیاست

شود از مستحدثات شاه  خیابان قزوین که امروز با نام خیابان سپه در شهر قزوین به آن اشاره می

رود. بسیاري خیابان قزوین را نیاي خیابان چهار باغ صفوي  می طهماسب صفوي در شهر قزوین به شمار

(شاه عباسی) اصفهان برشمرده و گروهی حتی از آن به عنوان اولین خیابان در فضاي شهري ایران یاد 

کنند. در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، شناخت و معرفی ساختار فضایی خیابان قزوین  می

بان قزوین چه فضاها و عملکردهایی را در خود جاي داده بود و چه عناصر کالبدي است. اینکه خیا

دهنده آن و اطرافش بوده است در کنار شکل و تناسبات آن در هنگام ساخت و همچنین الگوي کالبدي  شکل

ند تا ک گیري چنین فضایی، مواردي هستند که نیاز به پاسخگویی دارند. از این رو این نوشتار تالش می شکل

و انطباق آن با فضاهایی مشابه در آن زمان و » خیابان قزوین«با رجوع به مکتوبات تاریخی و ادبی در مورد 

پیش از آن، براي آنها پاسخی بیابد و سیمایی از ساختار فضایی آن را در دوره صفوي ترسیم کرده و الگوي 

هم نهادن مستندات و نگاه تحلیلی این  در نهایت کنار فضایی چنین ساختاري را مورد پژوهش قرار دهد.

به عنوان فضاي شهري و جمعی به منظور گردش مردم شهر طراحی » خیابان قزوین«دهد  پژوهش نشان می

هاي کالبدي آن فضایی براي تفرج  گیري از عنصر خیابان در باغ ایرانی و ویژگی ریزي شده، و با بهره و برنامه

بعدها و به خصوص در زمان شاه عباس صفوي شاهد ادامه حضور  .مردم در شهر را مهیا ساخته است

در سایر شهرهاي ایران از » خیابان«در فضاهایی با عنوان ها  ریزي شده این عناصر و ویژگی پررنگ و برنامه

  )1391(آل هاشمی،  جمله اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز هستیم

ن پهلوي و معاصر، از عناصر شاخص شهري به هاي تاریخی شیراز تا پیش از تغییرات شهري دورا باغ

گیري هسته تاریخی شهر و توسعه آن در ادوار مختلف، چه از  رسد شکل آمده است. به نظر می حساب می

حیث رابطه ساختاري میان باغ و شهر و چه از حیث استفاده از باغ و عناصر آن در پیکره شهر، به پدیده باغ 

تعریف نظام استقرار باغ در شهر، به عوامل متعددي وابسته است که خود  وابسته بوده است. از سوي دیگر،

که شیراز تا پایان دوره زندیه شاهد چهار دوره  ثیر دارد. ازآنجاأگونگی تعامل ساختاري باغ و شهر تبر چ

رابطه ساختاري میان باغ و «اصلی این پژوهش چنین مطرح می شود که  سؤالحکومتی مقتدر بوده است، 

جایگاه «براي دریافت چگونگی این رابطه، » از سده چهارم هجري تا پایان دوره زندیه چگونه است؟شهر 
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با استفاده از مطالعات و » جایگاه باغ محورها در توسعه فضایی شهر«و سپس » باغ در هسته مرکزي شهر

گونگی نظام هاي بازسازي شده بررسی شده است؛ سپس چ و نقشهها  اسناد تاریخی، توصیفات سفرنامه

یابی شده است. نتایج  استقرار باغ در شهر شیراز تا اواخر دوره زندیه تحلیل و در نقشه شهر شیراز مکان

یک تعامل دوسویه است، بدین صورت که از یک سمت مشخصات  دهد که تعامل باغ و شهر نشان می

تی مبنی بر چگونگی طبیعی شهر همچون ارتفاعات، مسیر رودخانه، منابع آب و حتی تصمیمات حکوم

اي از پیش تعریف شده، محل قرارگیري باغ را مشخص می کند؛ از سمت دیگر باغ با  ساختار شهر، به گونه

هاي بعد، نقشی کلیدي در  هویت بخشیدن به محورهاي حکومتی و هدایت مسیرهاي توسعه شهر در دوره

  )1391(معصومی و عرب سلغار،  کند سازمان فضایی شهر ایفا می

توان  وضوع فضاي سبز (باغات) در شهر جهرم موضوعی مهم و استراتژیک است و به جرأت میم 

فضاي سبز (باغات) و به ویژه باغات داخل شهر پیوند دارد.  مسألهگفت که بخشی از هویت شهري جهرم با 

هاي  لبر تغییر کاربري فضاي سبز (باغات) در شهر جهرم طی سا مؤثرپژوهش پیشِ رو به تحلیل عوامل 

کید بر نقش مدیریت شهري) پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی أ(با ت 1375-1389

اي و میدانی  اي است. اطالعات مورد نیاز از دو طریق اطالعات کتابخانه است و نوع آن کاربردي توسعه

ده است. نتایج پژوهش نشان تحلیل ش Excel و GIS افزارهاي آوري و با نرم (پرسش نامه و مشاهده) جمع

رود. بحران آب  ترین عامل تغییر کاربري باغات به شمار می درصد مهم 26,84دهند عامل اقتصادي با  می

و ناامنی در  (درصد 4,21درصد)، کمبود خدمات پشتیبان تولید ( 4,21درصد)، عدم ثبات بازار ( 15,8(

درصد)، تبدیل  7,36درصد)، راه ارتباطی ( 9,47هاي توسعه شهري ( درصد)، پیشنهاد طرح 3,15باغات (

 3,68درصد) و سایر ( 14,73درصد)، مدیریت شهري ( 6,31ارث ( مسألهدرصد)،  4,21باغات متروکه (

دهند  نشان میها  آیند. همچنین بررسی بر تغییر کاربري باغات به حساب می مؤثردرصد) از دیگر عوامل 

درصد از باغداران، از تغییر کاربري  83,3اتفاق افتاده است و  1388بیشترین تغییر کاربري باغی در سال 

  )1395(روستا و همکاران، اند  باغی رضایت داشته

گیري کالنشهرهاي بزرگ باعث گردیده بخش اعظم  زایش روند شهرنشینی در ایران و شکلاف

هاي سکونت  راي استفادهفضاهاي مناسب موجود در داخل محدوده شهرهاي بزرگ با فشردگی و تراکم باال ب

بزرگ به یکی هاي شهري اختصاص یابد و هم اکنون مشکل کمبود فضاهاي باز در مراکز جمعیتی  و فعالیت

مهم زندگی شهري تبدیل گردیده است. از طرفی با توجه به بحران کمبود زمین و افزایش جمعیت  از مسائل

و کمبود فضاي ها  کونی و به تبع آن افزایش آلودگیهاي مس براي ایجاد آپارتمانها  و نابودي اراضی و باغ

توان طبیعت را با محیط زندگی انسان  سبز سرانه، ایده باغ آپارتمان به وجود آمد تا نشان دهد که چگونه می

تلفیق کرد. در این پژوهش، مروري بر مبانی باغ آپارتمان گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیلی، 

هاي  به برآورد تمایل به پرداخت ساکنین این گونه مجتمع CVM ی، علی ونیز روشتوصیفی و نیز تحلیل

دهد که  باشد. نتایج نشان می نیز از طریق پرسشنامه میها  آوري داده مسکونی پرداخته شده است. روش جمع
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سکونت در % افراد تمایل به 70نفر یعنی در حدود  188نفر شهروند مورد مصاحبه قرار گرفته،  272از تعداد 

% 70% مایل به سکونت در این مجموعه نبودند و از 30نفر یعنی در حدود  84و اند  باغ آپارتمان داشته

نفر  63تومان) در منطقه مورد نظر،  1300000نفر تمایل به پرداخت قیمت مسکن معمولی ( 52مذکور، 

نفر حاضر به پرداخت  73و  تمایل به پرداخت مبلغی کمتر از قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر،

که در نهایت این اضافه قیمت اند  مبلغ بیشتري نسبت به قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر را داشته

  )1390(خوش اخالق و همکاران،  کند هزار تومان بیشتر از قیمت مسکن معمولی تجاوز نمی 900از 

طوالنی  ي گرچه در جهان داراي سابقه نسبتاًه پیرامون فضاي سبز (باغ ها) به ویژه باغات شهرمطالع

است، ولی در ایران توجه چندانی به این موضوع نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل تغییر 

هاي  باغ ها) شهر جهرم در راستاي توسعه پایدار طی سال(کاربري و چگونگی حفظ و نگهداري فضاي سبز 

هاي محلی و میدانی در سطح شهر جهرم و تکمیل  اصل بررسیاین پژوهش ح .پردازد می 1375 –85

براي تجزیه و تحلیل فضاي سبز (باغات)  GIS افزار آوري آمار و اطالعات و استفاده از نرم پرسشنامه و جمع

 ،1375–85در محدوده مورد مطالعه است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که طی دهه 

هکتار از  190,8محدوده شهر به مساحت باغات شهر اضافه شده و  افزایش علت به تارهک 580,36 حدود

 46,2باغات نیز به سایر کاربري هاي شهري تغییر کاربري داده اند. بیشترین وسعت باغات به اراضی بایر (

، درصد مالکان باغی 70,6درصد) تبدیل شده است. همچنین از نظر  35,44درصد) و کاربري مسکونی (

باشد.  ارزش افزوده زمین و مسکن)، می ترین دلیل و انگیزه تغییر کاربري باغات، عوامل اقتصادي (عمدتاً مهم

هاي  آبی و ورود به محدوده شهر از دیگر دالیل تغییر کاربري باغات بوده است. براي آزمون تفاوت قیمت کم

گرفته شد که قیمت زمین  T-test آزمون SPSS زمین باغی قبل و بعد از تغییر کاربري از طریق نرم افزار

قیمت  0,47دهد و قیمت اولیه حدود  برابر افزایش قیمت را نشان می 2,1باغی بعد از تغییر کاربري حدود 

مین شود و از اراضی بایر أگردد آب مورد نیاز باغات ت بعد از تغییر کاربري می باشد. بنابراین پیشنهاد می

مسکونی و غیرمسکونی استفاده شود تا حفظ و نگهداري باغات در راستاي  داخل شهر براي رفع نیازهاي

  )1392(رهنما و روستا،  توسعه پایدار امکان پذیر گردد

موضوع باغ شهر از ابتداي پیدایش تاکنون همواره با نظرات موافق و مخالف بسیاري روبرو بوده 

و ارائه راهکار هایی براي بهبود این طرح ا ه است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیامد هاي توسعه باغ شهر

صورت گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه مبنایی یا داده بنیان استفاده شد که در آن گردآوري 

نفره از اعضاي هیات علمی دانشگاه 32اي  اطالعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه

ها  کشاورزي شهرستان زنجان صورت گرفت. با تحلیل محتواي متن مصاحبهزنجان و کارشناسان جهاد 

استخراج شد. مفاهیم طی سلسله مراتب ها  گزاره مفهومی در ارتباط با موضوع توسعه باغ شهر 101تعداد 

اي و سه دسته موضوعی شامل پیامدهاي مفید، پیامدهاي  گزاره مقوله23کدگذاري در نظریه مبنایی در قالب 

کنند.  را بیان میها  اي از موضوع توسعه باغ شهر بندي شدند که هر یک جنبه و راهبردهاي بهبود گروهمنفی 
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است در حالیکه ها  بیشتر متوجه صاحبان باغ شهرها  نتایج نشان داد پیامد هاي مفید ناشی از توسعه باغ شهر

نتایج تحقیق، راهبردهاي بهبود پروژه گیرد. بر اساس  پیامد هاي منفی این طرح کل افراد جامعه را در بر می

در زنجان در هفت دسته شامل محوریت بحران آب در صدور مجوز و نحوه بهره برداري، اعمال ها  باغ شهر

علمی قبل از احداث، کاهش  -دقیق مدیریت پیشگیري از احداث و توسعه غیر اصولی، اقدامات نظارت 

هاي  ویج تولید محوري در کنار تفریح، استفاده از توانمنديتقاضاي شهروندان براي احداث باغ شهر ها، تر

(یعقوبی و  ي شدبند طبقهها  التحصیالن کشاورزي و تلفیق آموزش و گردشگري در مدیریت باغ شهر فارغ

  )1395حمیدي، 

بررسی رابطه کاربري و پوشش اراضی با جزایر حرارتی شهر تهران  )1392(ساسان پور و همکاران 

پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیمی میان وجود جزایر حرارتی و ساخت و ساز بیشتر هاي  فتهپرداختند، یا

و پوشش گیاهی با دما و جزایر حرارتی وجود  NDVI تر و رابطه معکوس میان مقادیر و مناطق بایر گسترده

  .دارد

شهرنشینی روي  در پژوهشی به بررسی تغییرات ناشی از آثار )1384(رنجبر سعادت آبادي و همکاران

ن شهر تهران و شهر ورامین پرداختند. نتایج حاصله، بیانگر افزایش قابل الوضع هوا و اقلیم محلی در ک

نه دماي الباشد. همچنین روند افزایش میانگین سا می حظه روند دماي کمینه تهران در مقایسه با بیشینه آنالم

ف میانگین چهل سالۀ دماهاي کمینه تهران با ورامین الاخت کمینه در تهران تقریباً چهار برابر ورامین میباشد.

فهاي فاحش در روند افزایشی دماي کمینۀ الدر ماه سپتامبر بیشینه و در فوریه کمترین مقدار را دارد. این اخت

تهران نسبت به ورامین بیانگر آثار شهري از جمله آزاد شدن گرماي دست ساز بشر و مصنوعی زیاد و در 

  .باشد می اد جزیره گرمایی و تغییرات اقلیم محلی در تهراننتیجه ایج

مکانی دماي  -) به بررسی آثار تغییرات کاربري اراضی بر الگوهاي زمانی 1398شعبانی و همکارانش(

، بررسی آثار ههدف این مطالع سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعۀ موردي: شهرستان سقز پرداختند.

مکانی دماي سطح زمین و جزایر حرارتی در شهرستان سقز  -الگوهاي زمانی تغییرات کاربري اراضی بر 

با استفاده از الگوریتم حداکثر  2018و  2008، 1998، 1989هاي  است. در این مطالعه نخست تصاویر سال

بندي و سپس با استفاده از الگوریتم پنجرة مجزا دماي سطح زمین در  طبقه ENVI افزار احتمال در نرم

مکانی دماي سطح زمین و جزایر حرارتی  - استخراج شد؛ همچنین براي بررسی زمانی  GIS محیط

به کار رفت و دماي طبقات پوشش گیاهی کم، متوسط و زیاد طی  UHIII و NDVI ،UHII هاي شاخص

بودن نتایج را  درصد، معتبر 80بندي با ضریب کاپاي بیش از  نتایج ارزیابی دقت طبقه دوره استخراج شد.

هاي آب، نواحی  ها حاکی از روند افزایشی کاربري دهد. همچنین نتایج بررسی تغییرات کاربري شان مین

کیلومترمربع به  02/514و  43/38، 68/3بیان دیگر   مسکونی و بایر و روند کاهشی پوشش گیاهی است؛ به

ترمربع از مساحت کیلوم 06/550و   هاي آب، نواحی مسکونی و بایر افزوده ترتیب به مساحت کاربري

دهندة روند  ساله کاسته شده است. نتایج بیشترین دماي هر کاربري نیز نشان29پوشش گیاهی در دورة 
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شده است و با توجه به   هاي نواحی مسکونی، بایر و پوشش گیاهی طی دورة مطالعه افزایشی دما در کاربري

رین دما را نسبت به طبقات با پوشش ، طبقۀ با پوشش گیاهی کم بیشتUHIII و UHII هاي نتایج شاخص

و  2008هاي  ها نیز جزایر حرارتی در سال اساس نتایج این شاخص گیاهی متوسط و زیاد داشته است. بر

تغییرات هر  تأثیرداده است. پژوهش حاضر عالوه بر بررسی   در نواحی شمال شرق این شهرستان رخ 2018

براي تحلیل  UHIII و UHII هاي ی و استفاده از شاخصکاربري بر تغییرات دماي سطح زمین، به معرف

  .مکانی دماي سطح زمین و جزایر حرارتی توجه داشته است - زمانی 

گیري جزایر حرارتی  بر شکل مؤثرعوامل  ") در مقاله خود تحت عنوان1399پورامین و همکاران(

مند و تحلیل موضوعی  مرور نظامبه مطالعه و  "هاي طراحی شهري ها و چالش بر ویژگی تأکیدشهري؛ با 

شده، جزیره حرارتی  هاي انجام طبق بررسی پرداختند.شده در این زمینه   مقاالت و تحقیقات علمی انجام

عوامل مربوط به اقلیم دو گونه از عوامل اقلیمی و عوامل مربوط به ساخت شهر است.  تأثیرشهري تحت 

شامل تابش خورشید، سرعت و جهت شدت باد، پوشش ابري، رطوبت خاك و هوا، بارش، عرض 

جغرافیایی، تغییرات فصلی، توپوگرافی، نزدیکی به رودخانه و دریا هستند. این عوامل اگرچه در شهرهاي 

یابی شهرهاي جدید و یا تعیین جهت گیري پیرامون جا کنترل هستند، اما در تصمیم موجود تقریباً غیر قابل 

کنترل و عمدتاً مرتبط با طراحی و ساخت شهر   توسعه شهر اهمیت بسیاري دارند. دسته دوم عوامل قابل

ریزي و طراحی شهري را در کاهش جزایر  تواند نقش و جایگاه برنامه هستند. شناخت اهمیت این عوامل می

بیش از همه میزان و کیفیت پوشش گیاهی در سطح شهر  حرارتی شهري نشان دهد. در میان این عوامل

اهمیت دارد. عوامل دیگري همچون کاربري زمین، میزان تراکم شهري، نوع مصالح مصرفی در سطح بیرونی 

بر شدت و میزان جزایر  مؤثرو نقل از عوامل   ها، فرم و هندسه شهر و نوع حمل ها و خیابان ساختمان

  حرارتی شهري است

مطالعات  يبرا یاهیپوشش گ یو فراوان نیسطح زم يبرآورد رابطه دما) به 2014(1ارانشونگ و همک

مدل  کیبه دست آمده از  یاهیکاربرد کسر پوشش گ یمطالعه به بررس ني پرداختند. ایشهر ییگرما رهیجز

 ریتصو یبر اساس بررس نی. اپردازد یم یاهیپوشش گ یفراوان نیگزیشاخص جا کیبه عنوان  یفیمخلوط ط

است که  کایمتحده آمر االتیادر  سیاناپولیندیاز شهر ا Landsat (ETM+) شرفتهیپ یبردار موضوع نقشه

 يبرا يکسر ریتصاو نیحل حداقل مربع محدود. سپس ا به دست آمده است. با راه 2002 نژوئ 22در 

 میدرخت تصم تمیرکه حداکثر احتمال و الگو یبیترک يبند روش طبقه کیبر اساس  نیپوشش زم يبند طبقه

کسر  با تر يقو یکم یمنف یهمبستگ يدارا LSTکه  دهد ینشان م جیاستفاده شدند. نتا کرد، یم بیرا ترک

 30( ییدر سراسر وضوح فضا نیهمه انواع پوشش زم يبرا NDVIمخلوط نشده نسبت به  یاهیپوشش گ

است  نیکه اعتقاد بر ا دند،یرس حد خودترین  يبه قو يمتر 120در وضوح ها  یمتر) است. همبستگ 960تا 

بافت  یاکتالفر لیو تحل هیاست. تجز یاهیو کسر پوشش گ LST ،NDVI ریتصاو یاتیعمل اسیکه مق

                                                             
1
 Weng 
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متر به  120و در حدود  افتهی شیافزا کسلیدر ابتدا با تجمع پ ریتصاو نیا یدگیچیدهد که پینشان م ریتصو

و  NDVIکه در  یبا کسان LSTبافت در  یی. تنوع فضادابی می کاهش شتریرسد، اما با تجمع ب می اوج خود

انواع  نهیدر زم یاهیو پوشش گ یحرارت کینامید نیمثبت داشت. تعامل ب یهمبستگ یاهیدر بخش پوشش گ

 ریدر تصاو راتییتغ نیشود. ا می LSTو بافت در  یفیدر تابش ط راتییمنجر به تغ نیمختلف پوشش زم

 يریگ که اندازه شود یم شنهادیاست. پ يشهر ییگرما ریجزا ییفضا يگوهاوجود دارد و مسئول ال زین گرید

 ،یبا خواص تابش يتر میمخلوط نشده، مطابقت مستق یاهیبا کسر پوشش گ یاهیپوشش گ یفراوان یسطح

  .کند یم نییرا تع LSTدارد که  نیسطح زم یو رطوبت یحرارت

را مطالعه کردند.  2اکرادر منطقه  يشهر یتحرار ریگرم شدن جزا یابیارز) 2020و همکارانش( 1وبمگا

منطقه  یعیطب طیامر مح نیو گسترش روبرو شده است. ا عیسر تیجمع رییمنطقه با تغ نیدهه گذشته، ا یط

مطالعه از  نیشده است. در ا )UHI( يشهر یحرارت رهیو گرم شدن جز گیري شکلداده و منجر به  رییرا تغ

 يو حداکثر دما حداقلگرفته شده بود ، و  2017و  2002،  1991 يسالهاکه در  3لندستاي  ماهواره ریتصاو

اطالعات  ستمیس کیماهواره با استفاده از  ریاستفاده شد. تصاو 2017تا  1980 یروزانه در بازه زمان

هاي  که شاخص یشد. در حال لیو تحل هیو سنجش از دور پردازش و تجز )GIS( کپارچهی ییایجغراف

در منطقه با  UHIمطالعه نشان داد که  نیشد. ا یابیارز ClimPACTبا نرم افزار  دیدرجه حرارت شد

به  2017و  2002،  1991در  C∘ 86/4و  C  ،79/5∘C∘ 07/4حدود  یو بزرگ ییپوشش فضا شیافزا

را تجربه کردند.  UHIاثر گرم شدن ترین  يقو بایرهاي  نیوجود داشته است. مناطق ساخته شده و زم بیترت

 دفعات و شدت افراط درجه حرارت گرم در منطقه شیافزا اعثب UHI شیاثر گرما شی، افزانیه بر اعالو

شود. با  می روزانه منطقه يشبانه نسبت به روز ، منجر به کاهش محدوده دما يدما عتریسر شیشود. افزا می

رود.  می انتظاردر منطقه  يشتریب شی، گرمايشهر عیگسترش سر انیگرم شدن در م يتوجه به نرخ باال

کند.  دیمرتبط با آب و هوا را تشد یو مسائل بهداشت ییآب و هوا دیشد يدادهایامر رو نیرود ا می انتظار

  دهد. شیانسان را افزا یهوا و ناراحت ی، آلودگيرود مصرف انرژ می انتظار نیهمچن

در  يز شهرسب رساختیز یاثربخش ") در مقاله خود تحت عنوان 2021( 4عبدالطیف و همکارنش

 يبرا داریمناسب و پا يسازگار يهاياستراتژ به بررسی و تحلیل " يشهر یسطح ییگرما رهیکاهش جز

شدت  شیشهر بغداد شاهد افزا ،گذشته يهادر دهه در شهر بغداد پرداختند. ییمقابله با خطرات آب و هوا

مرتبط،  اتیبود. با مرور ادب تیو تراکم جمع نیپوشش زم رییتغ جهیدر نت )SUHI( يشهر ییگرما رهیجز

حال دانش  نیاند، با ارا مورد بحث قرار داده SUHIاز مطالعات شدت و علل  ياریمشخص شد که بس

 )UGI( يسبز شهر رساختی، زیوجود دارد. به طور کلاي  دهیپد نیبا چن يدر مورد سازگار يمحدود

                                                             
1 Wemegah  
2 accra 
3 Landsat 
4 Abdulateef 



    130                  42 شماره سال یازدهم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

 

 راتییتغ "و کاهش يسازگار"ور همزمان به تواند به ط می است که یاتیح داریپا ياستراتژ کینشان دهنده 

در  SUHIدر کاهش  UGI یاثربخش یابیمطالعه ارز نیاساس ، هدف از ا نی. بر اابدیدست  ییآب و هوا

از خطر  ییاز سطح باال رایانتخاب شد، ز يمطالعه مورد کیبه عنوان  1ریسافا يشهر بغداد است. شهردار

SUHI ؛ اي  انهیرا ییآب و هوا يساز هینامه شببر کیبرد. با استفاده از یرنج مENVI-met  درجه ،

سطح  يانتخاب شد. دما یکرد و دو مدل معمول یابیحرارت سطوح مختلف در منطقه مورد مطالعه را ارز

)Ts( يشنهادیپ يویو سه سنار یمورد اصل يویدو مدل با توجه به سنار نینقاط مختلف در ا UGI 

 نیدر هر دو مدل دارد. همچن Tsدر کاهش  ينقش آشکار UGIدهد که ینشان م جیشد. نتا يریگ اندازه

 نیدر سطوح مشابه دو مدل همگرا است. ا UGI يوهایسنار قیمشخص شد که اثرات خنک کننده تزر

  کند. می تأییددر شهر بغداد را  SUHIدر کاهش  UGIبودن  مؤثر

  و معرفی محدوده پژوهش: شناسیروش 

کیلومتر، به صورت یک چند ضلعی نامنظم  136کیلومتر مربع و پیرامون  550شهر اصفهان با مساحت 

کیلومتر  25شرقی آن -کیلومتر و عرض متوسط غربی  27جنوبی آن به طور متوسط  - است که طول شمالی

است. حد شمالی محدوده شهر به خورزوق و شاهین شهر، حد جنوبی آن به خط راه آهن، حد غربی آن به 

  شود.  می ی شهر و حد شرقی به اول جاده نایین منتهیشهر درچه و خمین

  
  : نقشه موقعیت شهر اضفهان 1شکل شماره 

  

 1607دهد متوسط ارتفاع شهر اصفهان  می عات به دست آمده از مدل رقومی ارتفاعی شهر نشانالاط

نقطه شهر با  ترین پست .متر است بسیار نزدیک است 1563متر است که به متوسط ارتفاع استان اصفهان که 

                                                             
1 Risafa 
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متر واقع در جنوب  2216نقطه قله کوه صفه با ترین  الیه بخش شرقی و مرتفع متر در منتهی1546ارتفاع 

متر ایجاد نموده است. به خاطر داشته  670ف ارتفاع، دامنه ارتفاعی در حدود الغربی شهر است. این اخت

  .ر استمتر از حاشیه خود بلندت 40باشیم قله کوه آتشگاه تنها حدود 

  

  
  : نقشه موقعیت شهر اصفهان و شهرهاي پیرامونی2شکل شماره 

  

که از طریق سایر تحقیقات بنیادي در   پژوهش حاضر با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی

بنابراین از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردي  .و هواشناسی و علوم مرتبط، فراهم شده است علم آب

تبیین ادبیات و سوابق  در پردازد. یمجزایر حرارتی شهر اصفهان و پیرامون به ارزیابی الگوي  وباشد  می

هاي میدانی تحقیق از روش ماهیت آوري اطالعات با توجه بهاي و براي جمع موضوع، از مطالعات کتابخانه

وعه داده استفاده شد. مجم سهمنظور رسیدن به نتایج مطلوب، از ر این پژوهش بهد .بهره گرفته شده است

عاتی مرکز الپایگاه اطاز  کیلومتري اطراف شهر اصفهان 50شهر اصفهان و محدوده از هاي دمایی داده

 اي که از پایگاه دادهگردآوري شد و تصاویر ماهواره(ECMWF)جو بینی میان مدت اروپایی پیش

Explorer Earth وGoogle Earth Engine یتی از درگاه ملی آماري ایران هاي جمعاخذ گردید و داده

 است. همچنین به منظور ارزیابی و تحلیل نتایج از دههاي استانداري اصفهان تهیه شو مرکز پژوهش
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بندي  بر اساس روش، تحقیق حاضر از نظر دسته استفاده شده است.هاي تحلیل مکانی و زمانی   روش

هاي هوایی و نقشه هايمرحله بعد عکس در باشد. تحقیقات، یک تحقیق توصیفی از نوع کاربردي می

تغییرات کاربري اراضی و توسعه اراضی  تهیه شده است و 2018و  1980هاي کاربري اراضی در سال

شهري در این محدوده زمانی مطالعه و بررسی شده است. با توجه به نقش جمعیت در توسعه شهري و 

  انی چهل ساله مطالعه و بررسی شده است. هاي شهري روند جمعیت در محدوده زمافزایش سکونتگاه

  

  
  

   توپوگرافی شهر اصفهان: 3شکل شماره 

  

جزیـرة گرمایی در کالن شهرها، نیاز به نگاشتهاي طوالنی کاربري اراضی و براي بررسی تغییرات 

نی این نگاشتها، است. محاسبۀ روند سریهاي زما و کاربري اراضی و جمعیتی هاي هواشناختیمدت کمیت

کیلومتري  50شهر اصفهان و محدوده از هاي دمایی نحـوة تغییرات ایجاد شده را نشان خواهد داد. داده

گردآوري شد و (ECMWF)جو عاتی مرکز اروپایی پیش بینی میان مدتالپایگاه اطاز  اطراف شهر اصفهان

 Explorer Earth پایگاه دادهاي ماهواره رتصاوی از با استفاده اصفهان شهر اراضی کاربري نقشه تهیه براي

افزار سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است و سپس به وسیله نرم Google Earth Engineو

هاي درگاه تهیه شده است. به منظور تهیه اطالعات جمعیتی از داده 2018تا  1980هاي نقشه کاربري در سال

           تفاده شده است.ملی آمار ایران و سالنامه آماري اس

 - 1گیرد که عبارتند از: ها مورد استفاده قرار میآوري دادهبطور معمول چهار ابزار عمده براي جمع

پرسشنامه که با توجه به اهداف  -4مصاحبه  -3مشاهده  - 2اي) بررسی اسناد و مدارك(روش کتابخانه

فاده و روش گردآوري بصورت مختصر شرح داده هاي مورد استتحقیق و فرضیات مربوطه اطالعات و داده

  شده است. 
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اي در این تحقیق همچون تمامی تحقیقات علمی، در توصیف و تحلیل مفهومی نتایج از منابع کتابخانه

هاي علمی قابل دسترس محققان استفاده شده است و اطالعات نظري و تئوریک، در رابطه با تجارب و یافته

ي هدایت و کنترل آن به منظور تدوین مبانی نظري تحقیق و تنظیم شیوه ها خارجی و داخلی و روش

بهره گرفته شده  هاي داده معتبرها از پایگاه آوري شده است. در گردآوري دادهبرخورد با موضوع آن جمع

  . است

  

  پژوهش:هاي  یافته

 طور متوسط هربه  است. یعنی در سالهاي اخیر تقریباً مثبتروند روي شکل درج شده است. شیب  

روند تغییرات دما در شهر اصفهان و پیرامون آن بصورت نمودار در شکل شماره  شده است. سال اندکی گرم

نمودار به صورت  دهد که تغییرات دمایی داراي شیب مثبت است.نمودار نشان می .نمایش داده شده است 4

این شیب گرادیان افزایش دما را نشان دهند که روند افزایشی با شدت اندك وجود دارد. چشمی نشان می

  است.  اصفهان در ساالنه حرارتی جزیره رشد و تشکیل دهنده نشان عدد ایندهد. می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1979-2018در شهر اصفهان و پیرامون آن در محدوده زمانی ( : نمودار میانگین تغییرات دما4شماره  شکل

  

طالعه تغییر ناچیزي داشته است اما الگوي پراکنش هرچند دامنه و میانگین دماي منطقه مورد م

دهد. به عبارت دیگر مساحت برانگیزي را نشان میتغییرات تأمل دماجغرافیایی و وسعت کالسهاي حرارتی 

دهد. افزایش دماي سطح زمین در چنین مقیاسی، لزوم  اند افزایش نشان میاراضی که دماي باالتري داشته

ربري اراضی بویژه در شهر اصفهان و محدوده غرب که تغییرات دمایی بیشتري را تغییرات کانحوه مطالعه 

شرق و نزدیک شدن با فاصله گرفتن بیشتر  تغییرات دماییتوان استنتاج کرد که  می .اند ضروري استداشته

به مراکز جمعیتی غرب که رشد شهري بیشتري هم از نظر جمعیتی و هم از نظر تغییر کاربري اراضی 
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تواند  میو تغییر کاربري اراضی به منظور درك کامل و یکپارچه رشد جمعیت  اند مشاهده شده است. تهداش

زیرا رشد جمعیت سبب رشد صنایع، خودروها، ساختمان  ؛باشد اصفهانعامل اصلی در گرم شدن شهر 

مهم در تشکیل جزیره شود. بنابراین باید رابطه بین افزایش دما و جمعیت نیز به عنوان مالکی  سازي و... می

  که در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است. حرارتی دانست

تهیه شده است.  2018تا  1980هاي ساله در محدوده سال 10هاي هاي هوایی در بازهعکس

  )5دهنده افزایش وسعت شهر و کاهش اراضی کشاورزي است. (شکل شماره  هاي هوایی نشان عکس

  

  

  )1979-2018ویر هوایی اصفهان و پیرامون در محدوده زمانی (: تصا5شماره  شکل

  

  1980: نقشه کاربري اراضی اصفهان 6شماره  شکل
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هاي گوگل ارث و گوگل ارث انجین در سیستم اطالعات ایی تهیه شده از سایتتصاویر ماهواره

در  2018و  1980ل جغرافیایی به نقشه کاربري اراضی تبدیل شده است. نقشه کاربري اراضی در دو سا

نمایش داده شده است. در نهایت نقشه تغییرات کاربري اراضی تهیه شده است و در  7و  6شکل شماره 

رشد اراضی ساخته شده که با رنگ زرد نشان داده شده است و  نمایش داده شده است. 8شکل شماره 

  محسوس است. الًکاهش اراضی کشاورزي و بایر که با سبز و قرمز نشان داده شده است کام

  

  2018: نقشه کاربري اراضی اصفهان 7شماره  شکل

 

در منطقه  یپوشش اراض راتییتغ نی، مهمتر2018و  1990هاي  سال نیارائه شده، ب جیبر اساس نتا

  :بود ریشامل موارد ز

، 2018مربع در سال  لومتریک 190به  1993مربع در سال  لومتریک 315از مساحت  يکاهش کشاورز

 یبه اراض 1993در سال  ياورزکش يهانیهکتار از زم 93است. که  افتهیکاهش  لومتربعیک 116ود که حد

 140به  1993مربع در سال  لومتریک 163از مساحت  ریبا یشده است. کاهش اراض لیساخته شده تبد

ست، مراتع ساخته شده داشته ا یبه اراض لیتبد ریبا یهکتار از اراض 32، که 2018مربع در سال  لومتریک

است.  افتهیمربع کاهش  لومتریک 29/0 لومتر بهیک 68/3از  یپوشش آب ینداشته است ول یچندان راتییتغ

طبقه  نیا 2018مربع داشتند که در سال  لومتریک 131در حدود  یمساحت 1993ساخته شده در سال  یاراض

  اند. داشته ریو با يکشاورز یبقه را اراضط نیبه ا لیتبد نیشتریاست، که ب افتهی شیمربع افزا لومتریک 260به 
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  2018 -1980: نقشه تغییرات کاربري اراضی اصفهان 8شماره  شکل

  

 تنها که، دهد)نشان می2001-1991هاي کاربري اراضی در دهه (هاي هوایی و نقشهمطالعه عکس

 و ظهور مراحل و است داشته وجود منطقه این شده در ساخته عمده نقطه عنوانبه اصفهان شهري منطقه

  .است بوده شاهد خود کنار در را برخی شهرستانها شدن پررنگ

 نواحی در شده ساخته مناطق دهد که می نشان )2018-1991(میانی دوره در تغییرات نقشه بررسی

 بوده و گسترش حال در جنوبی نواحی به نسبت بیشتري رشد با شهري-کالن يمنطقه غربی و شمالی

  .اندگذاشته تأثیر روند این گیريشکل نحوه بر شمالی محیطی زیست و فیزیکی هاي دودیتمح

  

  گیري بحث و نتیجه

اي در وضعیت حظهالتغییرات قابل م ببس صفهانرشد سریع شهر نشینی و افزایش جمعیهت شهر ا

هواشناختی هاي  کالبدي و طبیعی شهر شده است. این افزایش و گسترش روند شهرنشینی بر بعضی از کمیت

- 2018در محدوده زمانیدهد که دماي در مناطق  انجام شده نشان میهاي  گذاشته است. بررسی تأثیرنیز 

در این محدوده زمانی کاهش یافته و دهد. اراضی باغی و اراضی بایر نیز در  روند افزایشی را نشان می 1979

توان نتیجه گرفت که اراضی باغی و زراعی در  . بنابراین میبه اراضی ساخته شده و شهري تبدیل شده است

نتیجه افزایش مناطق مسکونی و گسترش شهري روند کاهشی داشتند و افزایش جمعیت و افزایش استفاده از 

شهرهاي کشور از جمله شهر  نالوسیله نقلیه و وسایل گرمایی در سطح شهر پدیده جزایر حرارتی را در ک

 تراز دریا، از ارتفاع جغرافیایی، عرض مانند متعددي به عوامل پدیده این .شده است بسب صفهانا
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 ستا این حاضر پژوهش مهمترین نتایج .است وابسته پایداري جوي و شهر جمعیت شهر، اندازه توپوگرافی،

محدوده غرب  در شهر اصفهان گرمایی يجزیره هسته گرمایی است و ياصفهان دچار پدیده جزیره شهر که

تغییرات کاربري اراضی و تبدیل اراضی  آباد است.هاي جمعیتی پیرامون مانند نجفتهو شمال غرب و هس

در این مناطق با تشدید جزایر  و رشد فیزیکی شهر کشاورزي و باغات در غرب و شمال غرب شهر اصفهان

ویژه در غرب و شمال غرب رابطه مسقیم دارد. رشد جمعیت و افزایش مهاجرت  هحرارتی شهر اصفهان ب

ویژه از روستا به شهر در شهر اصفهان و غرب و شمال غرب باعث افزایش شهرنشینی در این مناطق و  هب

و  یاراض يکاربر راتیی) تغ2018وانگ و همکاران ( افزایش پدیده جزایر حرارتی در این مناطق شده است.

 راتییمطالعه نشان داد تغ نیا جیکردند. نتا یبررس انماریم انگونیدر  یاراض يکاربر راتییآن را بر تغ تأثیر

مطالعه  نیکه در ا يدارد؛ به طور نیسطح زم يدما راتییبر تغ یمیو مستق دهیچیپ اتتأثیر یاراض يکاربر

و  وانگنتایج این پژوهش با نتایج پژوهش . دهند می را نشان نیسطح زم يدما نیشتریب يشهر ینواح

رودخانه  يرا در دلتا نیسطح زم يو دما یاراض يبرکار راتییتغ مطابقت دارد که 2019 در سالهمکاران 

 يو الگوها هیناح نینشان داد رشد شهر در ا جینتا و کردند یبه صورت چند زمانه بررس نیدر چ ارلیپ

 ايمد 1395. انتظاري و همکاران نیز در سال است افتهی شیافزا یاراض يکاربر بیبا تخر نیسطح زم يدما

 نیا جیکردند. نتا یابیارز شانیپر اچهیدر زیرا در حوضه آبر یاراض يربرکا راتییو روند تغ نیسطح زم

 35/97 خورد که حدود می به چشم اچهیدر يدر کاربر یاراض يکاربر راتییتغ نیشتریپژوهش نشان داد ب

 یو اراض ریباهاي  نیشده و بخش عمده آن به زم بیساله تخر13دوره  نیدر ا اچهیدرصد وسعت در

 شیبر روند افزا یاهیو کاهش پوشش گ ییزا ابانیب شیافزا نیداده است؛ عالوه بر ا يکاربر رییتغ يکشاورز

 راتییتغ یدر پژوهش 1397در سالزاده شورابه و همکاران يناد گذارد. می تأثیر (LST) نیسطح زم يدما

گرگان  در شهر نیسطح زم يدما شیآن را بر افزا تأثیرو  يو رشد شهر یاراض يکاربر یمکان - یزمان

 نیسطح زم يدما راتییتغ نیشتریب ش،یآ نیسبز به زم يفضا يکاربر لینشان داد با تبد جیکردند. نتا یبررس

 ییطبقات دما شیسرد و سرد و افزا اریبس ییپژوهش کاهش طبقات دما نیا جینتا گریدهد. از د می رخ

که با نتایج  است شیته شده و آساخهاي  يمساحت کاربر شیآن، افزا لیدلترین  نرمال و گرم است که مهم

  این پژوهش مطابقت دارد.

ترین اقدامات براي کاهش اثرات گرمایش مؤثرهاي پژوهش در حال حاضر یکی از با توجه به یافته

شهر اصفهان و پیرامون آن احیاي باغات حاشیه شهر اصفهان به ویژه در نواحی غربی شهر است. به این 

باغها با حداکثر اشغال ده درضدي در این  بع آبی، الزم است که احداث خانهمنظور و با توجه به کاهش منا

مناطق مد نظر قرار گیرد تا عالوه بر حفظ و احیاي باغات، موجب رونق گردشگري و گذران اوقات فراغت 

  .در این مناطق گردد
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