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Abstract 

Numerous human and natural factors are involved in the creation of thermal islands. Accordingly, 

the purpose of this study was is to analyze the occurrence of heat wave in Abadan city and its 

impact on thermal islands. Heat waves were identified using the 95th percentile index and its 

application to daily maximum temperature data during the period 1985-2017. Among the heat 

waves that had occurred, two waves with more continuity during the hot and cold seasons of the 

years were selected and their satellite images were received from the MYD11A2 MODIS during 

the day and night. Then, using image processing techniques, Earth surface temperature map was 

extracted and used for determining thermal islands of Abadan city. Land use map with 4 land use 

classes was extracted from MOD12Q1 MODIS by supervised classification method. The results 

showed that the average incidence of hot flashes in each month of the year is between 3 and 8 

waves. The most persistent heat waves occurred in the period of 6/11/2010 to 6/16/2010 and 

19/3/2008 to 27/3/2008 with a duration of 6 and 8 days, respectively. Thermal islands in Abadan 

have specific spatial and temporal fluctuations and the surface temperature is higher in the warm 

season. The high temperature in barren lands is due to the increase of fuel consumption of 2 hours 

per day and in the industrial area due to the burning of fossil fuels and the production of polluting 

gases, which cause the greenhouse effect, heat intensification and, eventually, the high density of 

the heat islands and intensity of the effects of heat waves. 
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 : نحوه ارجاع به این مقاله

شرر  یحرارت ریبع جزا ییارتبعط امواج گرمع ی. واکعو0011؛ بهیط ،یرانیا یاکبر ؛عریشجرر  ،یخعلد ؛یکبر ،زاده یشجاع  

   091-712صص  .(0)01 .یطیو مخعطرات مح عیجغراف: شررستعن آبعدان(. یمطعلعه مورد)
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70560.1063  

 

 091-712صص   0011جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شمارۀ چهلم، زمستان 

 مقاله پژوهشی

 آبادان(مطالعه موردی: شهرستان شهر )ر حرارتی واکاوی ارتباط امواج گرمایی با جزای
 

 رانیا ،ترران دانشکده  لوم زمین، دانشگعه شرید برشتی، جغرافیع، گروه دانشاوی دکتری آب و هواشنعسی، -0کبری شاع ی زاده 

 رانیا ،ترران ،، دانشکده  لوم زمین، دانشگعه شرید برشتیگروه جغرافیعاستعد  -شرریعر خعلدی

 ، ترران، ایرانبرشتی، دانشکده  لوم زمین، دانشگعه شرید گروه جغرافیعاستعدیعر  -طیبه اکبری ایرانی

 

 01/5/0011: تصویب تاریخ         72/0/0011تاریخ بازنگری:         0/1/0011: دریافت تاریخ
 

 چکیده

 هدف مقعله حعضججر این اسججع    بر دارند. نقشدر ایاعد جزایر حرارتی متعددی  وامل انسججعنی و طبیعی  

فعده بع است گرمعیی امواج .استآن در جزایر حرارتی  ریتأثآبعدان و  سجتعن تحلیل وقوع موج گرمعیی در شجرر 

شنعسعیی شد. از  0999-7102طی بعزه زمعنی  داده دمعی بیشینه روزانهو ا معل آن بر  99از شعخص صدک 

تصججعویر  انتخعب، فصججل گرم و سججرد سججعل بیشججتر طی موج بع تداوم میعن امواج گرمعیی حعدث شججده دو 

بع اجرای سججج    دریعفت بعنه روزطی شججج سجججنانده مودی  MYD11A2 فراوردهاز  هعآن یامعهواره

تعیین محدوده جزایر حرارتی در  منظوربهو استخراج  پردازش تصعویر، نقشه دمعی سطح زمین یهعکیتکن

سنانده  MCD12Q1فراورده از  کال  کعربری 0 نقشه کعربری اراضی بع شررستعن آبعدان استفعده گردید.

ر هر د مگر موج متوسط وقوعنتعیج نشعن داد که  شد. استخراج نظعرت شده بندیطبقهبه روش مودی  

تع  00/6/7101معندگعرترین امواج گرمعیی در بعزه زمعنی  .اسجججت موج 9تع  1 سجججعل بین یهعمجعه یجک از  

ر جزایر حرارتی د .انددادهرخ  هروز 9و  6بع تداوم بجه ترتیج     72/1/7119تجع   09/1/7119و  06/6/7101

 بعال یدمع .استبیشتر در فصل گرم  مقدار دمعی سطحیمشخص و  دارای نوسجعنعت مکعنی و زمعنی  آبعدان

از  یقشر دجوو ظلحع به شیدرخواز  هشد سعطع تیارحر تتشعشعع دیعز  نعکعا به  لت بعیر یهعنیزمدر 

 فسیلی و تولید گعزهعی آالینده یهعسوختسجوزاندن   به  لت و در محدوده صجنعتی مین ز سطحدر  نمک

                                                           
 Email: shojaeizadeh.1996@yahoo.com                                                                 9702700992 مسئول: نویسنده   0

https://geoeh.um.ac.ir/page_51.html?lang=en
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70560.1063
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70560.1063
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.71728.1094
mailto:%20%20نویسنده
mailto:%20%20نویسنده
mailto:shojaeizadeh.1996@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0003-2189-734X


 چرلم ۀشمعر                                                             محیطی مخعطرات و جغرافیع                                                                     090

 

جزایر حرارتی و تشجججدید اثرات امواج  تراکم بعال درنرعیتو ، تشجججدید گرمع یاگلخعنهبع ث اثر  که اسجججت

 .شودیمگرمعیی 

 ، آبعدانودی : امواج گرمعیی، جزایر حرارتی، محصوالت مهاکلیدواژه

 مقدمه-0

هع، افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تردد خودروهع و همچنین وجود صجججنعیع، موج  افزایش تغییرات کعربری

در یک شججرر، دمعی هوا  (.0191شججوند )معروف نداد و قنواتی،شججرری نسججبت به دیگر منعطق می دمعی برخی منعطق 

 یمعد یشافزا. (0،0992بعرو  و یلونیکعم) بعالتر از سججعیر منعطق شججرری اسججت گرادسججعنتیدرجه  0تع  1 اندازهبهاغل  

)ولی زاده و ست ا محیطیزیست یججججسعسا تکالججججمشاز  یججججیک شررکالنو  رگبز یشررهعدر  ویدهبه مینز سطح

به  بیشججتر از سججعیر نواحی بنعبراین در منعطق شججرری، بسججته به پوشججش زمین منعطقی بع درجه حرارت؛ (0199همکعران،

شججررهع در  یحرارت رهیجز(. 0199نعمند )شججکیبع و همکعران،حرارتی شججررهع میآید، که این پدیده را جزیره وجود می

 به همث بع  طیشرا نیا .آوردیمرا به بعر  یرانگریو خشک اثرات و یریمنعطق گرمسج  در خصجو  بهفصجل تعبسجتعن   

 نییتحمل پع تیو ظرف ازحدشیب یبع توجه به گرمع .شججودیم یمردم سججعکن در مراکز شججرر یزندگ شیخوردن آسججع

دمع  شیافزا نی الوه بر ا .شججودیم ریوممرگو در ادامه  یمعریآمدن ب به وجودبع ث  دیشججد یگرمع طیمردم در شججرا

 دمردم در فصل گرم خواهد ش شتریب یو راحت شیآسع یهع براسعختمعن شیجرت سجرمع  یانرژ یتقعضجع  شیبع ث افزا

تعن و ) یعبندمی شیافزا  (UHI)یشجججرر یشجججیگرمجع  ریتوسجججط جزا گرمجعیی خطرات امواج  (.1990)رضجججعیی راد،

م، بخشجججی از رویدادهعی حدی جو گرای ستثنعئی هول و اغیرمعمواوم تد  نوانبهگرمعیی  یهعموج (.7،7101همکعران

 عبندیمی به دلیل گرم شدن کره زمین شدتو  افتندیمهعی گرمع بیشتر اتفعق شود که در آینده موجمی ینیبشیپهسجتند.  

امکعن بع افزایش دمعی هوا و دمعی سججطوش شججرری،   تحقیقعت اخیر نشججعن داده اسججت که امواج گرمع  (1،7110گرالد)

که  واق  نعمطلوبی را برای سججعکنعن شججرری به همراه   ،(0،7109رامعمورتی و همکعران) را دارند جزایر حرارتی تقویت

را بررسججی  در سججئول و شججررهعی اطراف آن ییگرمعهعی جزیره ویدگی یامطعلعهدر ( 0996) 9پعرک ت.داشججخواهد 

ن همچنی ،ارتبعط قوی بین شججدت جزیره گرمعیی، جمعیت و سججطوش غیرقعبل نفوو وجود داردکه  شججعن دادنتعیج ن ،کرد

که  نددریعفت (9990) 6کعرل و همکعران .است یی در سجئول گرمع رهیشجدت جز  کنندهر ت بعد  عمل محدود سج  افزایش

ع ، توزیوسعزسعختاندازه شرر،  ازجملهبع توجه به معهیت واتی شجرر و سجعیر پعرامترهعی شجرر     ییشجدت جزیره گرمع 
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 099           ....                              یحرارت ریبع جزا ییارتبعط امواج گرمع یواکعو                                        دهم سعل

     

توزیع مکعنی دمعی سججطح زمین در چرعر ( 7111) 0و همکعران یکواتروچ .اسججت زمین و غیره تحت تأثیر قرار گرفته

نشجعن داد که رشجد گسجتره شججرر،     هعآننتعیج  .حرارتی را مطعلعه کردند ازدورسجناش بع اسجتفعده از   متحدهایعالتشجرر  

حداکثر شدت جزیره گرمعی شرری روزانه در  (7110) 7جونگو  یون بع ث افت کیفیت کلی هوای شجرر شجده است.  

از شررهعی داخلی  ترفیضعر شررهعی سعحلی د یشدت جزیره گرمعیرا بررسجی کردند.   کره کشجور  شجررهعی بزرگ 

شرر  به ارزیعبی سعختعر زمعنی و مکعنی جزایر حرارتی بع استفعده از دمعی سطحی زمین در (7119) 1کیبع و میک .اسجت 

هعی خشموقعیت ب ریتأثتحت  توجریقعبل طوربهشججرری در سججئول  یجزیره گرمعیسججئول پرداختند. نتعیج نشججعن داد 

تر وینسبت به روز ق ی در سئول در ش شرر یجزیره گرمعیآن اسجت.   اصجلی تاعری و صجنعتی و توپوگرافی محلی  

 0ینژیعن و کر. یعبد، امع کمترین میزان آن در تعبسججتعن اسججت ایش سججر ت بعد و پوشججش ابر کعهش می اسججت و بع افز

عی و شججرری تم عب ۀمنطقهعی لندسججت در هعی حرارتی آن به کمک دادهبع بررسججی پوشججش زمین و ویدگی  (7116)

ارتی سطح زمین و الگوهعی آن را از طریق کعربری اراضی شنعسعیی هعی حرتوان ویدگینشجعن دادند که می  وگع ال 

یی شججرر اوکالهمع پرداختند. جزایر حرارتی در شججدت امواج گرمع ریتأثبه بررسججی  (7101) 9جفری و همکعران کرد.

بر شجججرر حعکم و درجه حرارت در  موردمطعلعههع نشجججعن داد یک الگوی پعیداری از جزیره حرارتی در دوره بررسجججی

  AR4جزایر حرارتی براسع  مدل سعزیشبیهبه  (7100) 6لسون هسجته شجرر نسبت به منعطق ماعور بیشتر بوده است.  

A1    از منعطق روستعیی  ترگرم گرادسعنتیدرجه  0تع  شررهع میعنگین دمعی سجعالنه پرداختند. نتعیج حعصجل نشجعن داد که

 این گرمعیش از %06است، که  گرادسعنتیدرجه  0.0در مدل، جزیره گرمع  شرری منعطق تمعم درمتوسجط   طوربهاسجت.  

هعی حرارتی در شرر معدرید را بع دادهاثر جزیره ( 7101) 2سجوبرینو و همکعران  .رخ داده اسجت  یاگلخعنهبر اثر گعزهعی 

در ش  داشت امع در طول بعالترین ارزش را  SUHIاثر نشعن داد که  هعآنحرارتی بررسجی کردند. نتعیج   ازدورسجناش 

به اندرکنش  (7106) ،9رامعمورتی و بوزید .شوده و در شجرر جزیره حرارتی منفی می روز، این وضجعیت معکو  شجد  

امواج گرمعیی و جزایر حرارتی چندین شججرر ایعلت متحده براسججع  مقیع  سججینوپتیک و شججرری بع اسججتفعده از مدل   

اندرکنش امواج گرمعیی و جزایر حرارتی در شجججررهعی بزرگ نسجججبت به  ( پرداختنجد. نتعیج نشجججعن از wrf) بینیپیش

بع امواج گرمعیی بع  وامل  هعآندارد، همچنین الگوهعی جزایر حرارتی، تغییرپذیری و اندرکنش  ترکوچجک شجججررهجعی  

شرر ویال  در مطعلعه توزیع فضجعیی و زمعنی جزیره گرمعئی  (7102) 9. الکسجعندر و همکعران دینعمیکی در ارتبعط هسجتند 
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بعالتر از  گرادسعنتیدرجه  2.09تع  7.10برزیل به این نتیاه رسجیدند که میعنگین دمعی سجطح منعطق شجرری حداقل     در

لئونعردو و  .یعبدعل ، خصججوصججیت جزیره گرمع کعهش میمنعطق توسججعه یعفته اسججت. در منعطقی بع پوشججش گیعهی غ 

 ازدورسناشسجعل گذشته، بع استفعده از تکنیک   11یرو در برزیل در در مطعلعه جزیره گرمع ریودوژان (7109) 0همکعران

اثرات امواج  (7109)کیخسججروی  .افزایش یعفته اسججت توجریقعبل طوربه (LST) نتیاه گرفت که دمعی سججطح زمین

و ترران( را بع اسجججتفعده از شجججعخص بعلدی و  مشجججرد، تبریز، اهواز) ایران شجججررهعیکالنگرمعیی را بر جزایر حرارتی 

، گرمع مشججرد، اهواز، تبریز و ترران به ترتی  در زمعن وقوع موج شججررهعیکالندر بررسججی نمود.  یامعهواره یهعداده

وده اسججت و از نظر سججینوپتیکی حعکمیت  ب گرادسججعنتیدرجه  1و  0،6، 0شججدت جزیره حرارتی به ترتی  در حدود 

 یدر پدوهش (0190همکعران )و  پوریشمسپعیین  عمل اصجلی فرونشست هواست.  الوه بر آن،   در سجطوش  فشجعر کم

شججرر را  ییگرمع رهیجز یمکعن تیموقع راتییشججرر ترران، تغ ییگرمع رهیجز ۀهسجت  یمکعن راتییتغ یتحت  نوان واکعو

ان شرر ترر دهمحدو یدمع نیعنگیروزهع م یکه در تمعم دادنشجعن   نتعیج کرده و یهم دمع بررسج  یهعیبع اسجتفعده از منحن 

( بع بررسی تغییرات زمعنی و مکعنی الگوهعی 0190. احمدی و همکعران )ثبت شجده در حومه آن اسجت   یاز دمع شجتر یب

به این نتیاه رسججیدند که سججطوش بعیر  ETM+ & TMهعی سججنانده ری شججرر شججیراز بع اسججتفعده از دادهحرارتی و کعرب

عی فشرده ههعی شرری نیز دمعی بعفتمیزان دمع را دارند و در کعربری حعشجیه شرر بیشترین  خعکی فعقد پوشجش گیعهی 

دمعیی بع منعطق آلوده و پر ترافیک شججرری انطبعق  یهعحلقهو فرسججوده شججرری بیش از دیگر منعطق مسججکونی اسججت.  

 نوان ( در پدوهشجججی بع 0196. احمدی و فرهمند )اندمنطبقدارند و سجججردترین منعطق نیز بع کعربری پوشجججش گیعهی 

 یامعهواره ریاز تصعو بع استفعده ،«0199تع  0197سعل از  هیشجرر اروم  یحرارت ریجزا یهعهسجته  یمکعن راتییتغ یواکعو»

TIRS,OLI    نتعیج نشعن داد، پرداختند. هیشجرر اروم  یترحرا ریجزا لیمحدوده تشجک  ییشجنعسجع   به 9سجنانده لندسجت 

 ریبع یهعنیدر زم ییدمع شیافزا نیداشته و ا یروند صعود 0199تع  0197 سعل یط هیشجرر اروم  یدمع نهیشج یبو  نهیکم

 ی، غرب و قسمت مرکزشجمعل  در یحرارت رهیهسجته جز  یمکعن راتییتغ ، همچنیناسجت  رتریچشجمگ  مرات بهشجرر  

بع اسججتفعده از بعندهعی  نیسججطح زم یحرارت یالگو ۀسججیمقع(، به 0199پنعه )زرین و  لوی  مشججعهده شججد. هیشججرر اروم

الگو پ  از سه  نیکه انشعن داد پرداختند. نتعیج سعله  11ی بعزه زمعن کیدر آبعدان در حرارتی تصجعویر معهواره لندسجت   

 یدر بعضجج منطقه نیمشججعهده شججد. در ا رنعاروندک التیدر نخ رییتغ نیشججتریکرده بود. ب رییتغ توجریقعبلدهه به طرز 

مسججعودیعن و ترکی  دهدتفعوت نشججعن می گرادسججعنتیدرجه  71سججعل پیش تع  11به  سججبتن نیسججطح زم یدمع ینواح

دمعی رویه  یهعدادهاهواز از لحعظ تغییرات زمعنی و مکعنی بع اسجججتفعده از  شجججررکالن( به مطعلعه جزیره گرمعیی 0199)

نتعیج نشجعن داد شجرر اهواز طی روز جزیره سجرمعیی و     پرداختند. 0196تع  0190 هعیسجعل زمین سجنانده مودی  طی  

 7.7و در شجج   ترخنکدرجه سججلسججیو   7متوسججط  طوربههنگعم شجج  جزیره گرمعیی دارد. شججرر اهواز هنگعم روز 

به دو  از پیرامون خود اسججت. به  لت  بور رودخعنه کعرون از داخل شججرر، جزیره گرمعیی  ترگرمدرجه سججلسججیو   

                                                           
1 Leonardo et al 
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 ءآثعر سو جزایر حرارتی شرری شود که دمعی رویه بیشتری نسبت به میعنه شرر دارند.سجیم می بخش شجرقی و غربی تق 

در  اناعم شجججده یهعپدوهش .(7101، 0)تعن و همکعران هجعی دمعیی و امواج گرمعیی تولید شجججده دارند بر نجعهناجعری  

 به توجه بع آبعدانستعن ارتبعط امواج گرمعیی و جزایر حرارتی شجرر در سجطح کشجور بسجیعر اندک است. شرر      خصو

 توجه قعبل رکشودر  هیدوتی ارحر یطاشر رظرودر  یگرد یسواز  نسعنیو ا نیدرو ملا وو  سو یکاز  محیطی یطاشر

در معرض امواج گرمعیی شجججدید قرار دارد بجه دلیجل برخورداری از دمجع و رطوبجت بعال      آبجعدان  شجججرر . از طرفیستا

 و در آبعدان هع(. لذا این پدوهش بع توجه به سجعختعرهعی شجرری، وجود صجنعیع و پعالیشگعه   0199)مولودی و همکعران،

 آن است. و جزایر حرارتی ییامواج گرمع در پی بررسی ارتبعط درجه حرارت بعال

 مواد و روش-7

 موردمطالعهمنطقه -7-0

دقیقه و بع بلندای  71درجه و  11دقیقه و  رض جغرافیعیی  02درجه و  09 ییعیطول جغراف آبعدان بین سججتعنشججرر

 دمعی ۀسعالندر جنوب غرب کشجور واقع گردیده اسجت. میعنگین    لومترمربعیک 7296متر از سجطح دریع و بع پرنعوری   1

درجه  -7گین حداقل دمعی آن و میعن ادگرسجججعنتیدرججه   97آن ین حجداکثر دمجعی   ، میجعنگ گرادسجججعنتیدرججه   76 آن

 سعزمعن هواشنعسی خوزستعن(. بر)گزارش شده است  مترمیلی 009اسجت. میزان بعرندگی سعلیعنه در حدود   گرادسجعنتی 

نفر  707،200تعداد جمعیت سجعکن شرر آبعدان بعل  بر  0191پعیه نتعیج سجرشجمعری  مومی نفو  و مسجکن در سجعل     

بع دارا  . آبعداناست، سجه شجرر و شجش دهسجتعن     اروندکنعرمرکزی و  ،( و دارای دو بخش1910مرکز آمعر ایران،اسجت ) 

 جتمع یو ا دیقتصعا توجه قعبل توسعهو  شدر بع خیرا یهعلسع طیهعی نفت جرعن ترین پعالیشججگعهیکی از بزرگبودن 

   ست.ا دهبو اههمر

 

                                                           
1 Tan et al 
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 موردمطالعهمنطقه  -0شکل

 روش انجام پژوهش-7-7

بررسججی امواج گرمعیی در شججررسججتعن آبعدان، دمعی حداکثر روزانه ثبت شججده از ایسججتگعه سججینوپتیک آبعدان  منظوربه

 حداکثر یدمع یهعدادهام 99اقلیمی صججدک هر روز  یبرا ( دریعفت، سجج  7102-0999) سججعله 17 یمیاقلوره برای د

یع بیشججتر مقعدیر دمعیی آن روز  1که حداقل یی روزهع بع تعیین آسججتعنه دمعیی، محعسججبه شججد. یروزانه در کل دوره آمعر

منطقه  حرارتی ایرتأثیرگذاری امواج گرمع در جز در ادامه جرت .شجججنجعختجه شجججد   ییموج گرمجع   نوانبجه مثبجت بود  

 بر و انتخعب نمونه  نوانبهتری داشججتند و گرم که دوام و معندگعری طوالنیموج گرمعیی در دوره سججرد  دو ،موردمطعلعه

  (https://earthengine.google.com) تیسججعشجج  از  و در روز معدی سججنانده از  یامعهواره، تصججعویر آنسججع  ا

 0999بع قدرت تفکیک مکعنی ابزاری اسجت که بر روی معهواره ترا در معه دسعمبر سعل   مودی  سجنانده  .شجد  دریعفت

بعند طیفی بع  بور  16را در  هعدادهو نصج  شجده اسجت. این سنانده،     یاندازراه 7117و معهواره آکوا در معه می سجعل  

 یآورجمعبرای معهواره آکوا  10:11و 01:11برای معهواره ترا و  77:11و  01:11زمجعنی بعالتر از خط اسجججتوا در حدود 

ه ، تشکیل شد1روزه در سطح  9( و توان تشجعشعی  LSTدمعی سجطح زمین )  ،MYD11-A2و  MOD11-A2 کند.می

 0و بر روی یک شججبکه سججینوسججی  اسججت( MYD11A1و  MOD11A1کیلومتر معدی  ) 0روزانه  LST از محصججول

برای  77:11و  01:11ز و شجج  )روز در طول رو 9در آسججمعن صججعف در طول   LSTمقدار متوسججط   نوانبهکیلومتر 

فرآورده مورد  .(7101، 0و همکجعران  ینیالزار) وخیره شجججده اسجججت (آکوابرای مودی   0:11و  01:11مودی  ترا و 

اسجت که شجعمل دمعی سطح    MYD11A2جزایر حرارتی، یروزشجبعنه برای بررسجی تغییرات   اسجتفعده در این پدوهش 

                                                           
1 Lazzarini et al 
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 7119و  7101روزه در دوره زمعنی 9کیلومتر و تفکیک زمعنی  0در روز و شجج  بع قدرت تفکیک مکعنی  (LST) زمین

 هدج م یعجهیبررعجج ک عنو ابتددر ا که ستا زمال طیفی بتعزبع انمیز بر ضیارا یبررکع عنو ه مد تأثیر به توجه بع .است

  یمودسجججنانججده  Land cover وردهدر این رابطججه از فرآ .گجردد  نیجیج  تجعج   مجوردمجطججعلجعججه    منطقهدر  دموجو

 MODIS/Terra  نوانبهورده که آفر نیانظعرت شجده اسجتفعده شده است.    بندیطبقهبه روش  (MCD12Q1وردهآفر)

and Aqua Combined Land Cover  شجود و به  یشجنعخته مMCD12  یکعربر ریسعالنه تصو صورتبهمعروف است 

را و آکووا معهواره تر  یسنانده مود ریاز تصعو ریتصو نیا هیتر ی. برادینمعیم هیرا تر نیزم یو پوشش سطح یاراضج 

 است. هاستفعده شد یبیترک صورتبه

 نتایج و بحث-1

، رخ داده موج گرم 69 موردمطعلعه( در منطقه 0999-7102طی دوره آمعری ) ،99براسجججع  شجججعخص صجججدک 

پ  از  .هده اسججتموج قعبل مشججع 10 و 10بع که امواج گرمعیی در هر دو دوره گرم و سججرد سججعل به ترتی   یاگونهبه

 لعهموردمطعدر منطقه گرمعیی در دوره سرد سعل  نیز دارای بیشجترین موج  در دوره گرم سجعل قرار دارد، فوریه  که ژوئن

گرم  ۀدورسرد و دراز شدن  ۀدورکوتعه شدن  ۀدهندفراوانی امواج گرمعیی در دوره سجرد سعل نشعن   (.7) شجکل  .اسجت 

به  هعی آبعن، اسفند و دیه نیز بیشجترین افزایش دمع در معه هعی دمعی کشجور برای آیند بعشجد. در این راسجتع بررسجی   می

دمعیی  یهعآسجججتعنهاز رخ داده امواج گرمعیی  (.0199بعبعئیعن و همکعران،کند )می دییتجأ  گرادسجججعنتیدرججه   2/1ن امیز

و  راز آستعنه دمعیی بعالت بع توجه به افزایش دمعی حداکثر روزانه، آگوسجت و  والیجهعی معه برخوردار هسجتند. متفعوت 

بیشججترین فراوانی تعداد روزهعی گرم بعالی صججدک  دارد.حکعیت  بلندمدتموج گرمعیی کوتعه و  یریگشججکل اهیدرنت

 (.0روز ثبت گردیده است )جدول 06بع  روز و کمترین آن در معه می 60بع  معر  در معه ام،99

 

 
 .(0995-7102) یزمانطی بازه  در مقیاس ماهانه امواج گرماییفراوانی  -7شکل
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 (.0995-7102آستانه دمایی و فراوانی روزهای گرم طی بازه زمانی ) -0جدول
 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه 

 76 11.6 00.6 06.9 09.9 91.7 09.9 09.6 19.7 17.6 76.0 71.0 آستعنه دمعیی

 61 90 90 09 90 92 90 90 97 90 06 97 فراوانی

 

بع بعالترین میعنگین  ()ژوئن در دوره گرم سعل 06/6/7101تع  00/6/7101گرمموج شجنعسجعیی شده، موج    69از میعن 

میعنگین  بع بعالترین ()معر  دوره سجججرد سجججعل 72/1/7119تع  09/1/7119 موج اکثر دمعیی و تداوم شجججش روزه وحد

امواج گرمعیی دوره گرم و سججرد سججعل در جزایر   یرگذاریتأثروزه، جرت بررسججی ارتبعط و  حداکثر دمعیی و تداوم نه

 نیزم طبقه )پرنه آبی، 0بع  ، نقشه کعربری اراضی مربوط به سنانده مودی  را1شکل .حرارتی شجرر آبعدان انتخعب شجد  

دمع  تغیرمداری بر معنی ریتأثدهد. نوع کعربری زی مرک  بع اراضی طبیعی( نشعن می، کشعورسجعخت انسجعن بعیر، شجرر و  

هعی شجرری، کعربری بعیر بعالترین مسجعحت و بیشجترین دمع را به خود اختصع  داده است.  دم    دارد. در میعن کعربری

ده افزایش دمع در کعربری بعیر ش وجود پوشجش گیعهی و انعکع  زیعد تشعشعت حرارتی سعطع شده از خورشید بع ث 

به دلیل وجود منعبع خدمعتی، تاعری،  رسججتعن(هعی شججمعل غرب شججربخش) سججعختانسججعنو  یاسججت. کعربری شججرر

 صججورتبهبرخوردار اسججت. کعربری آب و اراضججی کشججعورزی   یو صججنعیع کوچک و بزرگ از دمعی بعالی ونقلحمل

)بعیر و اسججعن  هعی اراضججیکلی کعربری صججورتبهپراکنده و در مسججعحت کم، بع ث کعهش دمع در منطقه شججده اسججت. 

هنگعم سطح زمین را در زمعن وقوع  ، نقشه دمعی روز0شکل. دهندیمبیشجتری را نشعن   بع حرارت بعال افزایش سجعخت( 

، منعطق مختلف شججررسججتعن آبعدان در این روز دمعی سججطح زمین .دهدیمنشججعن  ،06/6/7101تع  00/6/7101 موج گرم

 قرمزرنگمنعطق  .بعشجججدمی گرادسجججعنتیدرجه  99-11گریجد دمعیی  و  گرادسجججعنتیدرججه   71دارای تفجعوت دمجعیی   

. این منعطق انددادهدهند که مسجعحت زیعدی از شججرر را به خود اختصججع   هعی دمعیی بسجیعر گرم را نشججعن می محدوده

ارند و د ییتوان تشجعشی بعال در خعک کلسجیم، سجدیم، منیزیم    به  لت وجود  نعصجری چون هسجتند، که   اراضجی بعیر 

 رود. میبعال سججر تبهیت گرمعیی پعیین دمعی سججطح خعک به  لت ظرف .اندشججدهتی شججنعخته رایک جزیره حر  نوانبه

، بعدانشججرر آ شججعمل مراکز صججنعتی همچون پعالیشججگعه، پتروشججیمی و مخعزن نفتی دارای کعربری غیر مسججکونی منعطق

 منعطق شرری به  لت وجود مصعلح بع ظرفیتو  هعی فسجیلی و نوع  ملیعت و فرایند تولیدی احتراق سجوخت  اهیدرنت

که در نقشججه کعربری اراضججی   بعشججند،دود دمعی کعربری بعیر میدر ح ییو دمع تیع ث ایاعد جزایر حراربحرارتی بعال 

غرب شججررسججتعن بع توجه به  نواری بعریک در صججورتبهکعهش دمع  دارند. تو مطعبقمشججخص  بع رنگ نعرنای شججرر

ود که خ اندشدهایاعد جزایر سرمعیی بع ث و خلیج فعر  در جنوب شجررستعن )دهستعن نوآبعد(   ودموجودیت اروند ر

منعطق صنعتی گسترده و و  وجود منعطق بعیر .(0شجکل ) بین نوع کعربری و دمعی سجطحی اسجت   بیعنگر ارتبعط مسجتقیم 
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روز امواج ب درنرعیتو  حرارتی تراکم جزایر تشججکیل بیشججترین  افزایش دمع، همچنین پوشججش گیعهی ضججعیف بع ث 

 در منطقه شده است.شدید در طول تعبستعن  یگرمعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کاربری اراضی شهرستان آبادان -1شکل

 .7101/.02/2تا  00/2/7101 گرمادمای سطحی زمین در روز وقوع موج  -0شکل 
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اختالف دمعیی منعطق  شججودیکعسججته م یرشججرریو غ یسججطح منعطق شججرر ییاز شججدت تفعوت دمعدر طی شجج ، 

آزاد مشعهده هستند.  شجرر قعبل سجطح  در  ییگرمع ریهمچنعن جزا یولاسجت.   گرادسجعنتی درجه  9 آبعدانمختلف شجرر  

از  یکیدمع و  کعهش بع ث کند شدن روند ش  یط در یهع و مصجعلح شجرر  شجده در سجعختمعن   رهیوخ یشجدن گرمع 

درجه  10-71در گرید دمعیی  منعطق مختلف این شجججرر بعشجججد.یدر شججج  م یحرارت ری وامجل کمجک کننده به جزا  

 گرادسججعنتیدرجه  10بع دمعی  ا به معنند روز در محدوده برمنشججیر. بیشججترین میعنگین دمعیی راندگرفتهقرار  گرادسججعنتی

 ومیکردر  هعیبررکع عنو ینا نقش ههندد ننشع بعیر یهعمیندر زطی شجج   معد بعالترین دجوو توان مشججعهده کرد.می

بعشجججد. بع یم گرادسجججعنتیدرجه  91عروزانه در زمعن وقوع موج گرم دمعی . میعنگین حداکثر(9)شجججکلست ا شرر قلیما

 همچنین افزایش و (0197سجججلحشجججور و همکعران،) موردمطعلعهدر منطقه  دمع بع سجججر ت زیعد افزایش روند توجه به

و  در ایسجججتگعه آبعدان )مولودی CSIROو CANESM2 یهجع مجدل دوره آینجده براسجججع    فراوانی امواج گرمجعیی در 

در  تراکم جزایر حرارتی به مقدار بیشجججتر ( و ارتبعط مسجججتقیم این امواج بع جزایر حرارتی، انتظعر افزایش0199همکعران،

 بعدان وجود دارد.آشرر 

 .02/2/7101تا  00/2/7101 دمای سطحی زمین در شب وقوع موج گرما -5شکل 
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موج این  بعشد.معه معر  می عل درگرمعیی دوره سرد س نشعن دهنده دمعی سطحی زمین در روز طی موج 6 شجکل 

روی داد. در فصجل سجرد سعل جزایر حرارتی به لحعظ مکعنی و شدت    7119معر   72معر  تع  09از شجدید  گرمعیی 

عر رین دمع مربوط به محدوده نصدمعی سطح زمین، بیشت ۀنقششجده از   دارای نوسجعن اسجت. بع توجه به نتعیج اسجتخراج   

اسجت. در واقع منعطق اطراف شجرر در روز دمعی سطحی بعالتری از    گرادسجعنتی درجه  19.02بعشجد که دارای دمعی  می

 سججر تبهارد و در طول روز منعطق مرکزی شججرر دارند.  لت آن وجود خعک بعیر اسججت که در اطراف شججرر وجود د 

 و بیشججتر شججعمل اندشججدهمشججخصهعی کوچک پراکنده حرارتی که بر روی نقشججه به رنگ زرد محدوده شججود.گرم می

 راکمهعی مرتعی بع پوشش  لفی کم تو زمین هعی بعیریشجگعه، پتروشجیمی، فرودگعه و زمین  نواحی صجنعتی همچون پعال 

هعی غربی شررستعن در قسمت گرادیسججعنتدرجه  71ترین منعطق بع نه دمعیی متوسجط قرار گرفتند. خنک هسجتند در دام 

ری تهعی آبی دمعی سطحی پعیینعیی بعال پرنهشود. ظرفیت گرمی در امتداد اروند رود مشجعهده می نوار بعریک صجورت به

و آسججتعنه  گرادسججعنتیدرجه  19روزانه در زمعن وقوع موج گرمعیی دمعی حداکثر  میعنگین (.6)شججکل کندرا ایاعد می

 دوره در هعآنبررسی امواج گرمعیی حعکی از بیشتر بودن تعداد بعشجد.  می گرادسجعنتی ه درج 17دمعیی برای موج مذکور 

امواج نشججعن از افزایش  CSIROو CANESM2  بینیپیشهعی خروجی مدل در این راسججتع. سججرد در شججرر آبعدان دارد

 (.0199)مولودی و همکعران،آینده دارد  هعیسعلن در زمستع فصل پعییز وطی گرمعیی در ایستگعه آبعدان در 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .72/1/7119تا  09/1/7119دمای سطحی زمین در روز وقوع موج گرما  -2 شکل
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و نسججبت به روز تفعوت دمعیی بین  گرادسججعنتیدرجه  00.02تع  70.09بین دمعی سججطحی زمینشجج  مقدار  طی در

و  70.6برمنشجیر شمعلی بع  هعی اندکی در یر حرارتی در طی شج  محدود به بخش جزا. سجطوش مختلف بیشجتر اسجت   

 00.1 فضعی سبز هستند و نوسعنعت کمینه دمعیی به میزانمربوط به کعربری  گرادسجعنتی درجه  70.7بع  برمنشجیر جنوبی 

 (.2شرری است )شکل ۀشدسعخته  به اراضی مربوط 09.0تع 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .72/1/7119تا 09/1/7119شب وقوع موج گرما دمای سطحی زمین در -2شکل
 

 یریگجهینت-0

تغییرات روزانه جزایر بجع   موردنظرامواج گرمجعیی روی داده در منطقجه   رابطجه   بر آن بود کجه  یسجججع قیتحق نیدر ا

 یقعتیبع تحق سهیمقعدر شود.  یبررس 0999-7102طی بعزه زمعنی   یچندزمعنه معد یهعاز دادهحرارتی اسجتخراج شجده   

حعضر  قی، تحقانددادهاناعم  یحرارت ازدورسجناش بع اسجتفعده از   یحرارت رهیجز یعبیارز یور پدوهشجگران بر  گریکه د

تعداد  هع نشعن داد که روندعفتهی .دهدیمرا ارائه  یترجعمع جینتع ارتبعط امواج گرمعیی و جزایر حرارتی، یبررسج  لیبه دل

هعی گرم سعل مشعهده هعی دمعیی طی معهتعنهدر حعل افزایش اسجت و بعالترین آسج   موردمطعلعهامواج گرمعیی طی دوره 

است. همچنعن که  . دمعی سجطح زمین در فصجول تعبسجتعن و زمسجتعن به لحعظ مکعنی و شجدت دارای نوسججعن     اندشجده 

ل گرم سجعل قعبل مشعهده است بعالترین دمعی سطحی زمین نیز در این فصل جریعن  هعی دمعیی در فصج بعالترین آسجتعنه 
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ر زیعد جعباعیی کعال و تردد محدود و ماعور هم، حام بسججیع یامنطقهشججیمیعیی در  تمرکز صججنعیع پتروشججیمی و .دارد

شده  جزایر حرارتی در منطقه، افزایش دمعی هوا و تشجدید تشکیل  هعری در منطقه سجب  ایاعد آلودگی هعی تاعکشجتی 

عشی ن  مدتعً موردمطعلعه جزایر حرارتی در منطقهبع توجه به خروجی نقشجه کعربری اراضی و دمعی سطح زمین   اسجت. 

ت زیعدی سعحبع توجه به تعبعیت دمع از کعربری اراضی و در برگرفتن م هعی صجنعتی اسجت.  هعی بعیر و محدودهاز زمین

ن عال بردب واقدام  هعآنهعی بعیر ضجروری اسجت بع مدیریت منعسج  نسبت به تغییر کعربری    از شجررسجتعن توسجط زمین   

 یک  عمل تعدیل کننده در الگوی حرارتی مدنظر قرار گیرد.  نوانبهسرانه فضعی سبز 

 کتابنامه

تغییرات زمعنی و مکعنی الگوهعی حرارتی و کعربری شرر  .0190؛ نعرنگی فرد، مردی ؛احمدی، محمود؛  عشورلو، داوود 

 .99-0.69شمعره  .سعل چرعرم .ایران GIS و ازدورسناش. ETM+ & TMسنانده یهعدادهشیراز بع استفعده از 

-0197یه از سعل )شرر اروم یحرارت ریجزا یهعهسته یمکعن راتییتغ یواکعو .0190؛ احمدی، محمود؛ فرهمند، قعسم 

 .12-61 .7شمعره  .ور اولد .فصلنعمه مطعلععت  مران شرری .0199

 .0199؛ ملبوسی، شراره ؛، حعمدادب ؛حبیبی نوخندان، ماید ؛ بعسی، فعطمه یزابل ؛زهرا نیک، یناف ؛معنیا بعبعئیعن،

مدل گردش  مومی  یهعدادهمیالدی بع استفعده از ریزمقیع  نمعیی  7101- 7119تغییر اقلیم کشور در دوره  ارزیعبی

 019-097 .06. شمعرهو توسعه جغرافیع .G-ECHO جو

سعله بع استفعده از  11 یدر بعزه زمعن یحرارت یالگو راتییتغ یبررس .0199؛ جواد زرین، ایمعن؛  لوی پنعه، سید کعظم

 یالمللنیب. اولین همعیش آبعدان( رهیجز یجنوب یاراض :یمعهواره لندست )مطعلعه مورد ریتصعو یحرارت یبعندهع

 ترران. .هعچعلشایران، راهکعرهع و  یطیمحستیز یهعبحرانمخعطرات طبیعی و 

ترران بع  شررکالن یحرارت رهیشدت جز یزمعن -ییفضع راتییبرآورد تغ .0199؛ رضعیی راد، هعدی؛ رفیعیعن، ماتبی

-72.61شمعره .2ل سع .یامنطقه یزیربرنعمهفصلنعمه  .ASTERو  LANDSAT8 یامعهواره ریاز تصعواستفعده 

02. 

شرر  ییگرمع ۀریجز ۀهست یمکعن راتییتغ یواکعو .0190؛ حسین پور، زین  ؛؛ مردیعن، مررافروزاکبری ل، پوریشمس

 .90-69 .1شمعره  .00سعل .جغرافیعیی طبیعی یهعپدوهش .ترران

تحلیل رابطه کعربری و پوشش  .0199؛ سودابه ،ینعمدار ؛ عشورلو، داوود ؛شکیبع،  لیرضع؛ ضیعئیعن فیروزآبعدی، پرویز

شمعره  .سعل اول .ایران GISو  ازدورسناش. ETM + یهعدادهاراضی و جزایر حرارتی شرر ترران بع استفعده از 

0. 19-96. 

 .زابل ییامواج گرمع یآمعر یواکعو .0199؛ ، محمدرضعیمرادی ل ؛بع قیده، محمد ؛کعشکی،  بدالرضع؛ کرمی، مختعر 

 .00-99 .کیشمعره  .سعل اول .ییو مخعطرات آب و هوا هعیدگرگون

فعر .  جیخل یسواحل شمعل ییبر امواج گرمع میاقل رییاثر تغ .0199؛ مرادی،  بع  ؛اسداهلل ،مولودی، گالله؛ خورانی

 .0-00 .0معرهش .سعل سوم .یطیحمخعطرات م ییفضع لیتحل هینشر
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 ریجزا دهیپد در کعهشسرم بنع  یراهکعرهع .0199؛ موزون، ماید ؛سلطعنی نیع، شعهرخ ؛محمدرضعئی، الره؛ گلی، فرینعز

 ترران. .توسعه پعیدار و  مران شرری یالمللنیب. ششمین کنفران  و خشکگرم  میدر اقلشررهع  ییگرمع

 یراجز اجستخرو ا مینز سطح یمعد آوردبر .0196؛ ، محمدیموسو ؛خلیل،  ینعلی، گلزار ؛خلیل، غالم نیع ؛ولیزاده کعمران

 هشوپد(. نناعز شرر ردیمو مطعلعه) همتغیر چند نگرسیور تحلیلو  اماز هیتم پنارروجلگاز ا دهتفعجسا عجب تیارحر
 .19-91 .11شمعره  .هشتم لسع .یشرر یزیربرنعمهو 
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