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محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری

بهلول علیجانی ،استاد اقلیم شناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،دانشکده علوم جغرافیایی،
دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
میثم طوالبی نژاد ،1دانشجوی دکتری آب و هواشناسی،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه
خوارزمی ،تهران ،ایران.
فریبا صیادی ،دانشجوی دکتری آب و هواشناسی،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه
خوارزمی ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله 1396/01/21 :

پذیرش نهایی1396/06/13:

چکیده
این تحقیق باهدف جهت شبیهسازی و محاسبه حداکثر شدت جزیره

حرارتی(max

 )UHIبا توجه به شرایط هندسه شهری

در منطقه کوچهباغ شهر تبریز با استفاده از معادله عددی -نظری  Okeبه رشته تحریر درآمد .جهت انجام این کار ،ابتدا
هندسه محله مورد نظر با توجه به شعاع  15متری از محور معابر به بلوکهای مجزایی تقسیمبندی شد .سپس نسبت عرض
معابر( )Wو ارتفاع بناها( )Hدر نرمافزار GISمحاسبه و در پایان بر اساس معادله  ،Okeشدت UHImaxمحاسبه و شبیهسازی
گردید .نتایج حاصل از این شبیهسازی نشان داد ،که در محله کوچه باغ تبریز هر چه بناها بلندمرتبهتر و عرض معابر کمتر
باشد میزان شدت جزیره حرارتی بیشتر ،و هرقدرعکس این شرایط حاکم باشد ،مقدار

max

 UHIنیزکمتر خواهد بود.

همچنین زمانی که نسبت H/Wدر منطقه شهری موردمطالعه بین 0/54تا  0/81است،

max

UHIبین  5تا  6/6درجه

سانتیگراد باقی میماند؛ اما وقتیکه نسبت  H/Wدر محدوده  1/01تا  1/98قرار داشته باشد ،ارزش

max

UHIبین  7/5تا

 10/2درجه خواهد بود .نتایج دیگر این مدل نشان داد که ،در این محله بلوک  Aبا  5درجه و بلوک  Hبا  10/2درجه
سانتیگراد دارای کمترین و بیشترین مقدار شدت  UHIمیباشند .بنابراین میتوان گفت که بلوک  Aاستانداردترین و بلوک
Hغیراستانداردترین پیکربندی را در این محله دارا بودند .برآورد حاصل از مدل رگرسیون نیز نشان داد که عرض معابر( با
 91/6درصد)نسبت به ارتفاع ساختمان (با  6/6درصد)اثر بیشتری در تغییرات UHI maxدارد.
واژگان کلیدی:جزیره حرارتی ،شبیهسازی ،UHIهندسه شهری ،معادله  ،Okeشهر تبریز.
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مقدمه
اقلیم شهری به شدت تحت تأثیر فرایندهای ناشی از کار و زندگی شهری قرار دارد .گسترش شهرها و به دنبال آن
افزایش ساختوسازهای انسانی باعث به وجود آمدن تغییراتی در اقلیم شهری شده است .افزایش درجه حرارت شهرها
نسبت به اطراف یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسانها مرتبط است.گرمایش ساختمانها ،آلودگی هوا و
انرژی) از عوامل تأثیرگذار بر پدیده جزایر حرارتی شهری بهحساب میآید .این اثر شرایط نامطلوبی را برای شهروندان
باعث میشود .توجه به سطوح شهری شامل سطوح پیاده و سواره و بامها در کاهش این اثر ،بزرگترین نقش را دارد.
غالباً با شهرها بهواسطه اقلیم خاصی که نسبت به حومه خود دارند ،دارای اقلیم ویژهی هستند که به آن اقلیم شهری
اطالق میشود .از معضالتی که امروزه بیشتر شهرهای بزرگ با آن روبهرو هستند ،پدیده جزیره حرارتی شهری
یا(1)UHIمیباشد .تفاوت درجه حرارت بین مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی را جزیره حرارتی شهری
میگویند( .)Dhalluin&Bozonnet,2015;292امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و به دنبال آن توسعه شهرها ،جزایر
حرارتی در شهرهای بزرگ روند روبه رشدی را در پیشگرفتهاند( .)Chen et al,2009;12بهطورکلی ،جزیره حرارتی شهر
ناشی از ویژگیهای شهرسازی ،آلودگی هوا ،گرمای انسانی ،وجود سطوح نفوذناپذیر در سطح شهر ،خواص حرارتی مواد
و هندسه سطوح شهری میباشد( .)Osaki et al,2015;2پدیده جزیره حرارتی شهر نتیجه عوامل بسیاری است که در
ذیل به صورت خالصه آورده شده است )1( :هندسه(مورفومتری) شهری )2( ،خواص حرارتی مواد ،که باعث افزایش
ذخیره شدن گرمای محسوس در بافت شهر میشود()3گرمای انسانی آزاد شده که نتیجه احتراقها ،سوخت و
متابولیسم حیوانات است )4( .گازهای گلخانه شهری ،که منجر به ازدیاد تابش موج بلند ،آلوده شدن و در نتیجه
گرمترشدن اتمسفر شهر میشود )5(.کاهش سطوح تبخیر در شهرها ،به این معنی که بیشتر انرژی به صورت حرارت
محسوس و کمتر به صورت گرمای نهان آزاد میشود)6( .کاهش انتقال تالطم گرما از درون خیابان

میشود( Oke et

.)al,1991;340به طورکلی دماهای شبانه(مانند دمای کمینه) بیشتر تحت تأثیر آثار شهری قرار میگیرد و توسعه
شهرنشینی میتواند روند افزایشی دماهای کمینة شهرها را تشدید کند .به هنگام روز به دلیل تالطم و اختالط و
افزایش ارتفاع الیه مرزی ،میزان گرمای تولید شده در شهرها در حجم خیلی وسیعتر توزیع میگردد و درنتیجه تفاوت
چندانی بین روند افزایشی دماهای بیشینة شهر و حومه نمیرود)رنجبرسعادت آبادی.)62 :1384،
امروزه مطالعات اقلیم شهری بیشتر بر روی آن دسته از عناصر شهر متمرکز و تثبیت شده که نقش مهمی در
تغییر عناصر اقلیمی بازی میکنند .ا رتباط بین کاربری اراضی و دمای سطحی در شهرها ارتباط نزدیکی با ساختار
فضایی محیط حرارتی شهری دارد(رنگزن و همکاران .)2 :1392 ،این ارتباط نشان میدهد که در بعضی از مناطق
شهری نقاط خاصی پدید میآیند که دمای سطحی آنها نسبت به سایر مناطق تغییرات چشمگیری دارند .جزیره
حرارتی باعث افزایش دمای بعضی از مناطق شهری خواهد شد که این موضوع با عوامل متعدد انسانی و طبیعی در
ارتباط است) .) Streutker, 2003;283ازجمله اثرات مخرب ناشی از جزایر حرارت شهری میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد-1:افزایش انتشار گازهای گلخانهی و آلودگی هوا  2-افزایش مصرف انرژی :اثر جزایر گرمایی  5الی  10درصد از
اوج تقاضای برق برای سرمایش ساختمانها در شهرها را بر عهده دارد -3 .تهدید سالمتی:جزایر گرمایی میتوانند
1.Urban Heat Island
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بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمتی و رفاه اجتماعی شهروندان تأثیرگذارند .روزها و شبهای گرمتر به همراه
آلودگی هوا ،میتوانند باعث ایجاد ناراحتیهای عمومی ،مشکالت تنفسی ،خستگی ،گرمازدگی و مرگومیرهای ناشی از
گرما شود -4 .کاهش کیفیت آب :سطوح گرم و سطوح بام گرمای اضافی را به سیل آبها منتقل میکنند که به
لولههای زهکشی میروند و دمای آب را باال میبرند و این آب به نهرها ،رودخانهها ،دریاچهها و برکهها میریزد.
حرارتی و ارتباط آنها با انواع کاربریهای موجود ،در شناخت میکروکلیمای نواحی مختلف شهرها دارای اهمیت زیادی
می باشد .با توجه به این که تمرکز زیاد آالینده ها اعم از سیستم حمل و نقل شهری و صنایع در هر قسمت از شهر
باعث افزایش میزان گازهای آالینده می گردد ،ای ن گازها به دلیل عبور امواج کوتاه خورشیدی از خود و جذب امواج
بلند زمینی ،پدیده گلخانهای را در محل استقرار خود تشدید میکند ،که این پدیده عامل مهمی در افزایش دمای
منطقه محسوب شده ،جزایر گرمایی را شدت بخشیده و بدلیل اینکه تقریباً نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می-
کنند(رمضانی و دختمحمد ،)51:1389 ،جزیرهگرمایی به طور مستقیم سالمتی و آسایش ساکنان شهر را تحت تأثیر
قرار داده و باعث بسیاری از معضالت شهری و زیستمحیطی میگردد؛ بنابراین انجام پژوهشهایی از این دست که با
سالمتی انسان سروکار دارد ،ضرورتی دو چندان مییابد.
اوک( ،)1981جزو اولین کسانی بود که با در نظر گرفتن مورفومتری شهر به بررسی یک مدل تجربی ساده در
مورد جزیره حرارتی مبادرت نموده و به توسعه آن پرداخت .این مدل قادر به پیشبینی حداکثر شدت جزیره حرارتی
در یک مکان است .هندسه شهری(مورفومتری) به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در شکلگیری جزیره حرارتی
میباشد .در بسیاری از

مطالعات(Marciotto et a ,2010; Oliveira et al,2009 ;oke,1981

Memonet et

; )Levermore&Cheug,2012 ; al,2010مورفومتری شهر با نسبت(H/Wارتفاع ساختمانها/عرض خیابآنها) در نظر
گرفتهاند .با توجه به مطالعات اوک( )1981و )  ،(Svensson et al,2002سه نوع مدل میتوان برای تحقیقات مربوط
آبوهوا در محیطهای شهری اعمال کرد :عددی ،فیزیکی و مدلهای تجربی .برای بررسی بیالن انرژی و پیشبینی
جزایرحرارتی ،بسیاری

از محققان شبیهسازی عددی(Han et al ,2007,Atkinson,2003؛ Zinzi et al,2002 Santo

 )Fahmy et al,2012; al,2012 ; etیا شبیهسازی تجربی(

Balazs et al,2009; Jusuf & Hien,2009; Chen et

 )al,2008به کار گرفتهاند.مدل های تجربی در مرحله اول بر اساس مشاهدات بیالن انرژی سطح ()SEB

1

است.

مدلهای تجربی در مرحله اول بر اساس مشاهدات بیالن انرژی سطح به منظور تولید جریان انرژی از الیه سطحی ،با
استفاده از روابط آماری بهدستآمده از مشاهدات به شبیهسازی میپردازندکه این روابط عبارتاند از الگوریتمهای
آماری ،پارامترها ،فرمولهای مهندسی و مفهوم کیفی میباشد .دربین مدلهای تجربی ،روشهای محیطی رایجترین
میباشند که این روش به رابطه بین شدت جزیره حرارتی شهر و پارامترهای هواشناسی و دیگر پارامترهای فیزیکی
مؤثر بر شکلگیری آنها میپردازد ،) Nakata et al,2015( .در مقالهی با استفاده از یک مدل شبیهسازی ،که در یک
سیستم اطالعات جغرافیایی (2)GISگنجاندهشده بود ،بهمنظور محاسبه حداکثر شدت جزایر حرارت شهری بر اساس
دادههای هندسه شهری اقدام کردند .پس از مطالعه و انتخاب ابزار  GISموجود ،به شبیهسازی جزیره حرارتی شهر در
حاالت مختلف شهری پرداختند ،)Dhalluin and Bozonnet, 2015( .در تحقیقی در فرانسه در مورد راهکارهای
1. Surface Energy Balance
2. Geographic Information Systems
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کاهش مقدار جزیره حرارتی شهر دریافتند که چندین روش جهت این کار میتوان استفاده نمود .ازجمله این راهکارها
میتوان به استفاده از ماسههای رنگی در پشتبام ساختمانها ،ایجاد فضای سبز بر بام ساختمانها و استفاده از
پوششهای خاص در نما و سقف بناها اشاره کرد .در تحقیقی دیگر) ،(Bokaie et al,2016به بررسی رابطه بین سطح
زمین و پوشش زمین در تهران و حومه آن با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست پرداختند .نتایج نشان داد که بین
تهران برمیگردد (Theeuwes et al , 2016 ) .با استفاده از یک مدل ابداعی ساده ،مقدار جزیره گرمایی شهر را برای
 14شهرستان در سراسر شمال غربی اروپا را محاسبه کرده و دریافتند که بین دره عمیق و باریک در منطقه شهری و
مناطق روستایی اختالف درجه حرارت وجود دارد.
در ایران نیز مطالعاتی در زمینه جزیره حرارتی صورت گرفته است .ازجمله :رنجبر سعادتآبادی و
همکاران(،)1385با مطالعه بر روی آثار جزیره حرارتی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی درکالن شهر تهران بر
اساس دادههای مهرآباد و ورامین نشان دادند که افزایش قابلمالحظه روند دمای کمینه تهران در مقایسه با بیشینه
آنهاست .هم چنین روند افزایش میانگین ساالنة دمای کمینه در تهران تقریباً چهار برابر ورامین میباشد.این
اختالفهای فاحش در روند افزایشی دمای کمینة تهران نسبت به ورامین بیانگر آثار شهری ازجمله آزاد شدن گرمای
دستساز بشر و مصنوعی زیاد و درنتیجه ایجاد جزیره حرارتی و تغییرات اقلیم محلی در تهران میباشد .بهمنظور
شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیره حرارتی در شهر رشت رمضانی و دختمحمد( ،)1389با  9ایستگاه سینوپتیک و
آمار روزانه طی بهمن 85تا خرداد 86به تحقیق پرداختند .نتایج نشان داد که اختالف دمایی معادل  5تا  6/4درجه
سانتیگراد بین مرکز جزیره حرارتی با نواحی اطراف در شرایط حـداقل دمایی و اختالف دمایی معادل  3الی 5/6
سانتیگراد در شرایط دمایی بیشینه به وجود میآید .صادقینیا و همکاران ( ،)1391با تحلیل فضایی-زمانی جزیره
حرارتی کالنشهر تهران با استفاده از  GISو  RSپرداختند .بررسی تغییرات زمانی شدت جزیره حرارتی تهـران نیـز
نشـان داد کـه مقـدار شاخص نسبت جزیره حرارتی روند افزایشی دارد و از  0/11سال  1986به 0/15در 2010رسیده
است .الحسینی المدرسی و همکاران ( ،)1394به استخراج جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از تصاویر

ASTER

پرداختند که نتایج آنها نشان داد که در مکانهایی که دارای پوشش گیاهی بیشتری هستند از دمای پایینتری نسبت
به مکانهایی که فاقد پوشش گیاهی هستند برخوردارند .پورخباز و همکاران( ،)1394با بررسی جزایر حرارتی در
مناطق شهری مشهد دریافتند که بیشترین میانگین دما در زمین بایر شامل :مناطق شهری(مسکونی ،رفاهی،
حملونقل) و کمترین دما در زمینهای کشاورزی و فضای سبز مشاهده گردید.
اکثر تحقیقات انجام شده در مورد اندازهگیری جزیره حرارتی شهر به شرایط دمای شهر توجه کردهاند

(,2014

 ) Guri & Apurba,2014،Sailorو به هندسه شهر کمتر توجه شده است .در صورتی که هندسه و مورفولوژی شهر
بویژه آرایش فضایی خیابانها وفضاهای باز شهری و ابعاد ساختمانها و خیابانها در میزان جذب و دفع انرژی و به تبع
آن میزان مصرف انرژی فسیلی نقش اساسی دارند( )Neolia, et al, 2014؛ ولی تاکنون کمتر تحقیقی در جهان و
بخصوص ایران منتشرشده است که با شبیهسازی شرایط هندسه شهری ،اثر ارتفاع بنا و عرض خیابان را بر روی شدت
جزیره حرارتی شهر آشکار سازند؛ اما این تحقیق در نوع خود برای اولین بار در ایران بهصورت مدون به رشته تحریر
درآمد .بنابراین هدف از انجام این تحقیق ،شبیهسازی و محاسبه حداکثر شدت جزیره حرارتی با توجه به شرایط
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هندسه شهری در منطقه کوچهباغ شهر تبریز میباشد که به نوبه خود در زمره اولین مطالعات صورت گرفته در ایران
میباشد
دادهها و روش کار
رشد سریع شهرنشینی یکی از عوامل مؤثر در افزایش دمای سطحی زمین در شهرها میباشد که باعث ایجاد پدیده
کاربری اراضی شهری در شناخت میکروکلیمای شهرها مؤثر است بهگونهای که کاربریهای مختلف شهری دارای
الگوهای دمایی متفاوتی هستند که دمای سطح زمین را متأثرمیسازند(ایزدی و محمدی .)1394 ،روشهای سنتی
مطالعه جزیره گرمایی شهری بیشتر بر اساس دادههای دمای ایستگاههای هواشناسی و یا پیمایشهای انجامشده
بهوسیله وسایل نقلیه صورت میگرفت .استفاده از فن سنجشازدور برای اندازهگیری و مطالعه جزیره گرمایی شهری
روش نسبتاً جدیدی است که در سالهای اخیر جایگزین روشهای قدیمیتر شده است .دادههای ایستگاههای
هواشناسی باوجود قدرت تفکیک زمانی باال و ثبت طوالنی دادهها ،از قدرت تفکیک مکانی پایینی برخوردارند .همچنین
تعداد محدود این ایستگاهها و فاصله زیاد بین آنها ،باعث کاهش دقت در تعمیم آمار به سایر نقاط میشود که خود
موجب کاهش دقت مطالعات و تحلیلهای مربوط به میکروکلیمای شهری میگردد .دادههای سنجشازدور نیز با وجود
کوتاه بودن دوره ثبت و قدرت تفکیک زمانی محدودی که دارند ،دارای قدرت تفکیک مکانی باال و سطح دید
گستردهای هستند(محرمی.)26 :1393 ،برخی از مطالعات مربوط به محاسبه نسبت  H/Wتنها با در نظر گرفتن عرض
خیابان و یا اضافه کردن اندازه پیادهرو ،و یا تنها با مراجعه به تصاویر ماهوارهی که قدرت تفکیک نسبتاً کمی دارند
صورت گرفته است .اما از مزیتهای این روش عالوه بر سهولت در واردکردن دادهها ،میتوان به محاسبه حجم شهرها و
شبیه سازی شدت جزیره حرارتی در سطح زمین و در اندازه یک محله اشاره نمود که این عمل از عهده تصاویر
ماهواره ی خارج است .با توجه به اینکه محالتی در برخی شهرها وجود دارد که در آن یک فضای خالی بزرگی در
فواصل بین جلوی یک ساختمان با ساختمانهای همسایه وجود دارد ،این روش توسعهیافته میتواند محاسبه دقیقتری
از تغییر فاصله بین نمای ساختمانها داشته باشد.
منطقه موردمطالعه محدوده کوچهباغ در تقاطع خیابانهای قدس و فروردین واقع در شهر تبریز میباشد(شکل .)1

شکل :2موقعیت جغرافیای منطقه موردمطالعه
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جهت انجام این تحقیق از معادله عددی-نظری اوک که در سال ( )1981ارائه داد ،استفاده گردید .به نظر اوک،
تجزیهوتحلیل مورفومتریک میتواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت بررسی اثر تغییرات ساختار شهری بر روی جزیره
حرارتی شهر موردتوجه قرار گیرد) .(CHuan Goh & Hung Chang,1999;1101در این روش هندسه شهری شامل
ارتفاع بنا ،عرض خیابان با استفاده از رابطه  1محاسبه میگردد(دالوین و بوژنت)294 :2015،

)=∆Tu-r(maxحداکثر شدت جزیره حرارتی
=H/Wنسبت بین ارتفاع متوسط ساختمان و عرض متوسط خیابان
مبنای نظری -عددی موردبحث نشان میدهد که شبیهسازی نسبت  H/Wیکی از راههای مناسب برای توصیف هندسه
شهری است .افزایش مقدار این نسبت میتواند به افزایش جزیره حرارتی شهر از طریق مدلسازی منجر شود(اوساکی و
همکاران .)3 ،2015 ،این مدلها مزیتهای بسیاری نسبت به سایر روشهای برآورد جزیره حرارتی شهری دارد .با
توجه به گفتههای فوق ،پارامتر انتخابشده برای محاسبه هندسه شهری نسبت  H/Wو مدل استفادهشده برای تخمین
شدت حداکثر جزیره حرارتی ،مدل  OKEمیباشد.
جهت انجام محاسبه نسبت ارتفاع-عرض( ،)H/Wابتدا با استفاده از نرمافزار ARC GIS 10.3محور مرکزی معابر تعیین
و سپس جهت تعیین ارتفاع متوسط ساختمانهای مؤثر در تغییرات جزیره حرارتی ،شعاع  15متری سمت چپ و
راست محور معابر در نظر گرفته شد(شکل ( .)2دلیل انتخاب شعاع  15متری ،کم بودن عرض معابر در منطقه
موردمطالعه میباشد).

شکل : 2نحوه انتخاب شعاع مناسب در سمت چپ و راست معابر( دالوین و بوژنت)2015 ،
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)∆Tu-r(max)=7.45+3.97ln(H/W
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پس از انتخاب شعاع مناسب ( 15متری) ،بلوکهای موردنظر استخراج و تفکیک گردید .با توجه به تعداد طبقات
ساختمان ( 1تا  5طبقه) ،و ارتفاع متوسط هر بلوک یعنی ارتفاع کم ( 3متر) ،متوسط( 8متر) و زیاد ( 15متر) میزان
همگنی و یا ناهمگنی هر بلوک تعیین شد(شکل.)3

متوسط ارتفاع بناهای واقع در شعاع  15متری از رابطه( )2و عرض متوسط معابر از رابطه ( )3محاسبه شدند.

h1+h2+h3+⋯+hx

رابطه() 2
رابطه()3

x

=H

Dr1+Dr2+Dr3+⋯+Dry Dl1+Dl2+Dl3+⋯+Dlz
z

+

y

=W

 :Hارتفاع متوسط هر بلوک
 :hارتفاع هر ساختمان در شعاع موردنظر
 :Wعرض متوسط هر خیابان
 :Drفاصله هر بنا تا شعاع موردنظر در بلوکهای سمت راست
 :Dlفاصله هر بنا تا شعاع موردنظر در بلوکهای سمت چپ
با توجه به معابر ،بلوکهای منطقه موردمطالعه به  10بلوک مختلف از  Aتا  Jتفکیک گردید(شکل .)4پس از انتخاب
شعاع  15متر بلوک ساختمانی در هر محور ،ارتفاع ساختمانها نیز به سه دستهی کم (3متر) ،متوسط(8متر) و
زیاد(15متر) طبقهبندی گردید .سپس با استفاده از نسبت  ،H/Wشدت جزیره حرارتی در هر بلوک محاسبه گردید.
نهایتاً جهت برآورد اثر عرض معابر و ارتفاع ساختمان بر تغییرات شدت جزیره حرارتی شهر تبریز ،مدل رگرسیون
چندگانه بکار گرفته شد.
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شرح و تفسیر نتایج
پس از محاسبه هندسه منطقه موردمطالعه ،نتایج حاصل از خروجی مدل (جدول  )1نشان داد که بلوکهای

 G ،EوD

ازنظر ارتفاع ساختمان به صورتی ناهمگن توزیعشدهاند ،اما توزیع بلوکهای  I ،Cو  Jنشان از پیکربندی استاندارد آنها
دارد .اگرچه بلوکهای  F ،Eو Jازنظر عرض معابر دارای تنوع کمتری نسبت به سایر بلوکها دارند ،اما ازنظر ارتفاع
ساختمانها ( 7 ،8/6و  5متر) دارای الگوهای مختلفی هستند که ارزش حداکثر  UHIآنها به ترتیب  7/5 ،8/3و 6/3
درجه میباشد .سه بلوک  H ،Bو  Iعالوه بر اینکه از لحاظ عرض معابر و ارتفاع بناها بسیار شبیه هستند ،از نظر نسبت
 H/Wو ارزش شدت جزیره حرارتی با مقادیر  9/8 ،9/6و  10/2درجه به یکدیگر همخوانی دارند.
همچنین مشخص شد که بیشترین اختالف نسبت  ،H/Wبین دو بلوک  Aبا ضریب  0/54و بلوک  Hبا ضریب 1/98
برقرار است؛ این تفاوت نسبت موجب شده است که اختالف حداکثر شدت  UHIنیز بین این دو بلوک به مقدار 5/2
درجه به ثبت برسد.
با توجه به نسبت H/Wمندرج در جدول ( )1میتوان گفت که ،هرچه میزان این نسبت بزرگتر شود ،جزیره
حرارتی شهر نیز با روند صعودی همراه خواهد بود .بهعبارتی دیگر هرچه میزان ارتفاع متوسط ساختمان نسبت به
متوسط عرض خیابان زیاد باشد جزیره حرارتی شهر نمود بیشتری پیدا میکند ،زیرا پس داد انرژی بهواسطه کم بودن
عرض خیابان در امتداد قائم کم شده و باعث به تله افتادن حرارت و عدم پس داد آن به محیط خارج از شهر میشود.
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جدول  : 1دادههای خروجی حاصل از محاسبات مورفومتری

5

0/54

8 /5

4 /6

A

9 /6

1/72

3 /2

5 /5

B

8 /6

1/34

3 /6

4/ 8

C

6 /6

0/81

7 /7

6 /2

D

8/ 3

1/23

7

8 /6

E

7 /5

1/01

6 /9

7

F

7 /9

1/11

6 /5

7 /2

G

10/2

1/98

2 /8

5 /5

H

9 /8

1/81

2 /8

5 /1

I

6 /3

0/75

6 /7

5

J

شکل  5ارتباط بین نسبت ارتفاع ساختمان به پهنای معابر و حداکثر جزیره حرارتی در سطح شهر را نشان میدهد .با
توجه به روند نمودار میتوان اذعان داشت که هر چه مقدار نسبت  H/Wافزایش یابد ،بر میزان شدت جزیره حرارتی
افزوده میشود .با توجه به نمودار میتوان دریافت که بلوک  Aبا  5درجه دارای کمترین و بلوک  Hبا  10/2درجه
سانتیگراد بیشترین شدت  UHIرا به خود اختصاص دادهاند .بنابراین می توان گفت که با توجه عرض معابر و ارتفاع
بناها ،بلوک  Aاستانداردترین و بلوک  Hناهمگنترین و غیراستانداردترین پیکربندی را در این محله دارا میباشند.
پیکربندی نامناسب باعث میشود که خروج انرژی در سطح شهر بهواسطه عرض کم معابر و ارتفاع زیاد ساختمانها با
مشکل روبهرو شود .ازاینرو برای تسهیل خروج حرارت از سطح شهر بایستی همعرض معابر و همارتفاع ساختمان
مناسبی در نظر گرفت که باعث به دام انداختن انرژی مازاد در سطح معابر شهرها نشود؛ زیرا این مسئله افزایش شدت
جزیره حرارتی سطح شهر را در پی خواهد داشت.

شکل 5ارتباط بین شدت UHIشبیهسازیشده و نسبت H/W
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پس از محاسبه نسبت  ،H/Wنتایج حداکثر شدت  UHIدر محله کوچهباغ شهر تبریز با استفاده از نرمافزار

ArcScene

بهصورت مدلی سهبعدی شبیهسازی و ترسیم گردید(شکل .)6

درمجموع با توجه به تجزیهوتحلیل خروجی حاصل از معادالت انجامشده؛ نتایج شبیهسازی بر اساس مدل OKEنشان
داد که در منطقه شهری موردمطالعه ،زمانی که نسبت H/Wبین 0/54تا 0/81است ،حداکثر شدت جزیره گرمایی در
محدوده  5تا  6/6درجه سانتیگراد باقی میماند.اما وقتیکه نسبت  H/Wدر محدوده  1/01تا  1/98متفاوت است،
ارزش حاصل از حداکثر  UHIبین  7/5و  10/2درجه خواهد بود .الزم به ذکر است که این مدل نشان میدهد ،در
صورت وجود تنوع یا ناهمگنی بزرگتر ،شدت جزیره حرارتی در ضرایب پایینتر  H/Wنسبت به ضرایب باالتر ،H/W
بیشتر خواهد بود .یعنی هرقدر ناهمگنی بین ارتفاع و عرض معابر زیاد باشد ،شدت  UHIنیز بیشتر خواهد
شد.بنابراین ساختمانهای شهری با نما و ابعاد هندسی مختلف و بلندمرتبه با پیچیدگی بازتابش حرارت محسوس،
بهویژه زمانی که عرض خیابان و کوچهها کم باشد باعث جذب بیشتر انرژی و تولید گرمای بیشتر میشوند(شکل.)7

شکل  :7اثرگذاری ساختمان در جلوگیری از خروج سریع تابشهای بلند زمینی
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شکل  :6نمایش سهبعدی نتایج نهایی حاصل از شبیهسازی درArcScene
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به منظور برآورد اثر عرض معابر و ارتفاع بنا بر نوسان جزیره حرارتی شهر تبریز ،رگرسیون یک و چندمتغیره
مورداستفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدول  2درج گردیده است.
جدول :2اثر تجمعی عرض معابر و ارتفاع بنا بر نوسان جزیره حرارتی شهر تبریز
ضریب تعیین(درصد) R-Sq

معادله رگرسیون

- 0.686 W med

6/6

H med

98/2

H med - 0.797 W med

11.8

7.38 + 0.099
9.05 + 0.563

اثر عرض معابر
اثر ارتفاع بنا
اثر تجمعی

با توجه به معادله رگرسیون چند متغیره(جدول ،)2عرض معابر با ضریب تعیین  91/6درصد بیشترین تأثیر را بر جزیره
حرارتی شهر تبریز داشته و ارتفاع بنا تنها  6/6درصد را به خود اختصاص داده است .درمجموع میتوان گفت که98/2
درصد از تغییرات جزیره حرارتی شهر تبریز تحت تأثیر عرض معابر و ارتفاع ساختمانها قرار دارد .بنابراین تراکم
ساختمانی و کاهش فضاهای باز شهری باعث کاهش سرعت باد شده و از انتقال آلودگی و حرارت سطح شهر جلوگیری
کرده و بر حرارت شهری میافزاید .همچنین ارتفاع ساختمانها نیز با توجه به نوع پخش تابش باعث میشوند که
حداکثر  UHIافزایش یابد؛ بدینصورت که در طی روز موجکوتاه بهسرعت سطح رسیده ولی در طی شب ،گرمای
ذخیرهشده در خیابانها و ساختمانها به آهستگی به هوا منعکس میشود ،و هر اندازه که ارتفاع ساختمانها بیشتر و
عرض معابر کمتر باشد ،روند کاهش دما نیز کندتر میگردد .ضمن آنکه ساختمانهای بلندمرتبه ،عالوه بر آنکه مانعی
بر سر راه وزش بادها هستند ،گرمای بیش تری را در خود ذخیره کرده و روند خنک شدن هوا را با تأخیر مواجه و بر
شدت  UHIشهری میافزایند.
نتیجهگیری
نتایج نمایانگر این واقعیت بود که شرایط فیزیکی و هندسی شهر تأثیر بسیار زیادی بر افزایش جزیره حرارتی شهر بر
جای میگذارد ،بهطوریکه هرقدر بناها بلندمرتبهتر و عرض معابر کمتر باشد مقدار حداکثر شدت جزیره حرارتی
بیشتر و هرقدر این شرایط عکس باشد مقدار شدت  UHIکم تر خواهد بود .با کاهش اندازه عرض معابر ،الگوی بادهای
محلی تغییریافته و بهندرت می توانند آزادانه در معابر گردش داشته و حرارت را به خارج از محیط هدایت و دمای آنجا
را تعدیل نمایند .معابر کمعرض ،در طول روز ،گرما را جذب کرده و تا ساعتها پس از غروب آفتاب آن را در محیط
شهری نگه میدارد .این معابر کمعرض همانند درهای عمیق و باریک منجر به کاهش طولموج بلند تابش از محیط
عرض باریک خیابان شده و گرما را در سطح معابر نگه میدارد ،که این عمل موجب باال رفتن

max

 UHIمیشوند.

همانطوری که نتایج نشان داد ،از میان سایر بلوکها ،بلوک  Aبا  5درجه و بلوک  Hبا  10/2درجه سانتیگراد دارای
کمترین و بیشترین مقدار شدت UHIمیباشند .بنابراین میتوان گفت که با توجه عرض معابر و ارتفاع بناها ،بلوک
استانداردترین و بلوک  Hناهمگنترین و غیراستانداردترین پیکربندی را در این محله دارا میباشند.

A
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نهایتاً نتایج نشان داد ،با اینکه ارتفاع ساختمان در افزایش شدت جزیره حرارتی نقش بسزایی دارد ،اما بر اساس برآورد
حاصل از مدل رگرسیون ،اثر عرض معابر با  91/6درصد بسیار بیش تراز ارتفاع ساختمان با  6/6درصد در تغییرات
شدت جزیره حرارتی()UHI maxنقش دارد.

نتایج مطالعات انجامشده در سطح جهان ازجمله اوک ( )1981و بوژنت و دالوین()2015نشان داد که
جمله صادقینیا و همکاران( )1393و رنجبر سعادتآبادی و همکاران( )1385نیز نتیجه این تحقیق را تأیید
مینمایند .نتایج اکثر تحقیقات انجامشده در ایران ،گویای آن بودهاند که بین هندسه شهری با شدت جزیره
حرارتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد بهنحویکه هرقدر عرض معابر و ارتفاع بناها ناهمگنتر باشند ،شدت
جزیره حرارتی بیشتر خواهد بود و بالعکس.
منابع
ایزدی .آزیتا و سمیه محمدی .1394.بررسی عوامل مؤثر بر جزیرهی گرمایی شهر تبریز ،کنفرانس بینالمللی انسان ،معماری،
عمران و شهر ،تبریز ،مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
الحسینی المدرسی ،علی؛ مهدی ساعتی ،سیدعقیل ابراهیمی  .1394.استخراج جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از
تصاویر،ASTRاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطالعات مکانی ،تهران ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی.1-10 ،
پورخباز ،علیرضا؛ سیدسعیدرضا احمدیزاده؛ عاطفه ناصری و ناصر پرویان .1394 .بررسی و تحلیل جزایر حرارتی در مناطق
شهری مشهد ،اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،مهندسی ،هنر و محیط زیست ،تهران ،پژوهشکده هنر و معماری.
رمضانی ،بهمن؛ سیدهمریم دختمحمد  .1389.شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیرهگرمایی در شهر رشت ،مجله پژوهش و
برنامهریزی شهری.64-49 :)1(1 ،
رنجبرسعادتآبادی ،علی؛ عباسعلی اکبری بیدختی ،سیدعلیرضا صادقیحسینی  .1385.آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی
وضع هوا و اقلیم محلی درکالن شهر تهران بر اساس دادههای مهرآباد و ورامین،مجله محیطشناسی.68-59 :)39(32 ،
رنگزن ،کاظم ؛ محمدعلی فیروزی؛ ایوب تقی زاده و رامین مهدی زاده ،)1392( ،بررسی و تحلیل نقش کاربری اراضی در
شکلگیری جزایر حرارتی با استفاده از R.Sو :GISنمونه موردی :شهر اهواز ،اولین سمینار ملی کاربرد GISدر برنامهریزی
اقتصادی ،اجتماعی و شهری ،تهران ،اردیبهشتماه .1392
صادقینیا ،علیرضا؛ بهلول علیجانی ،پرویز ضیائیان  .1391.تحلیل فضایی -زمانی جزیره حرارتی کالنشهر تهران با استفاده از
سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی.17-1 :)4(1 ،
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