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مقدمه 
امروزه ،مناطق شهری نسبت به چند دهة پیش غالبترین چشماندازهای انسانی را تشکیل داده و تأثیرات قابل توجهی بر
روی اکوسیستم محلی و جهانی برجای گذاشتهاند .یکی از مخاطرات محیطی نوظهور ناشی از گسترش شهرنشینی پدیدة
جزیرة حرارتی یا  UHI1است که با تفاوت درجة حرارت بین مناطق شهری نسبت به روستاهای اطراف آن شناخته
میشود (دالوئین و بوزونت .)2015 ،شدت گرمای سطوح ساختمانهای شهری در طول روز بیشتر از روستاهای اطراف
شهر است؛ بهطوری که از سپیدهدم ،دیوارهای ساختمانها مانعِ تشعشعات خورشید میشود .در این حالت اگرچه تبخیر و
تعرق ضعیف است ،اثر حرارتی تشعشعات تشدید میشود (فرید .)1388 ،این اثر ساختمانها در مراکز شهری به دلیل
ارتفاع و فشردگی بیشتر بوده و موجب افزایش درجة حرارت در مراکز شهری میشود (عشقی و قنبرزاده .)1387 ،جزیرة
حرارتی در دو محور افقی و عمودی قابل مطالعه بوده که در محور عمودی حرارت تا ارتفاع  200الی 300متری باالی
سطح شهر اوج میگیرد و در روزهای صاف و بدون ابر زبانهها به  500متر نیز میرسد .این پدیده ،که میلیونها نفر از
مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده ،هنگامی شکل میگیرد که درصد زیادی از پوشش طبیعی سطح زمین از بین
رفته و جای خود را به ساختمانها ،جادهها ،و سایر تأسیسات شهری میدهد (موسوی بایگی و همکاران .)1391 ،به بیانی
دیگر ،با توسعة شهرنشینی و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگلی به خانهها و مناطق صنعتی ،دمای مناطق شهری نسبت به
دیگر مناطق افزایش یافته و سبب ایجاد پدیدة جزیرة حرارتی شهری میشود (اوک .)1973 ،بهطور کلی ،پدیدة جزیرة
حرارتی ناشی از ویژگی های شهرسازی ،آلودگی هوا ،گرمای انسانی ،وجود سطوح نفوذناپذیر در سطح شهر ،خواص
حرارتی مواد هندسة سطوح شهری است .بنابراین ،هندسة شهری یکی از عوامل تأثیرگذار در شکلگیری جزیرة حرارتی
بهشمار میرود و به واسطة پدیدة بازتاب ،جذب و نگهداری حرارتی با مبادلة بین زمین و آسمان تعامل دارد (ناکاتا-
اوساکی و همکاران.)2018 ،
شهرنشینی با تغییر انواع پوشش زمین در نواحی شهری به شکلگیری آب و هوای متمایزی منجر میشود که به آن
آب و هوای شهری گفته میشود (راث و همکاران .)1989 ،نواحی از شهر ،که دارای ساخت و سازهای کمتری هستند ،به
دلیل تفاوت در دمای هوا ،رطوبت ،سرعت و جهت باد ،و مقدار بارندگی با سایر نواحی شهری آب و هوای متفاوتتری
دارند .این تفاوتها عمدتاً به جهت تبدیل سطوح طبیعی به سطوح سفت از قبیل سنگ فرش ،ساختمان ،بتون ،آسفالت،
ساختمانهای بلند ،خیابانهای باریك که دارای ظرفیت و قابلیت هدایت حرارتی بیشتری هستند ،و همچنین وجود
وسایل نقلیه ،کارخانهها ،و وسایل تهویهکنندة هواست (چن و همکاران .)2009 ،به بیانی دیگر ،مناطق شهری آب و
هوایی را که باعث ایجاد فضای شهری مختلف میشوند تغییر میدهند که این مسئله به دلیل تعدادی از عوامل پیچیده
مانند از دست رفتن سرمایش در سطوح پوشش گیاهی ،افزایش فعالیت انسانی ،و ذخیرة حرارتی در محیط شهری و
همچنین تأثیر درة شهری است (لورمور و چونگ .)2012 ،همچنین ،وسعت شهر و بافت کالبدی آن نیز در شدت یا ضعف
این پدیده دخالت دارند .مثالً ،کاهش تعداد طبقات یا انفصال ساختمانها از یکدیگر در برخی نقاط مانع تشکیل جزیرة
حرارتی شهری میشود .امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و به دنبال آن توسعة شهرها ،جزایر حرارتی در شهرهای بزرگ
روند رو به رشدی در پیش گرفتهاند (چن و همکاران .)2008 ،جزیرة حرارتی با تغییر الگوی بادهای محلی ،تقویت رشد
ابرها و مه ،افزایش رعد و برق ،و تأثیر بر میزان بارش هوای شهری را پایین میآورد و سبب ناراحتی و عدم آسایش
شهرنشینان میشود و با تأثیر بر سالمتی انسانها احتمال بروز آسم و انواع بیماریهای تنفسی دیگر را افزایش میدهد (لیو
و زانگ .)2011 ،در کل ،از جمله آثار تخریبی جزایر حرارتی شهری میتوان به موارد زیر اشاره کرد .1 :افزایش انتشار
1. Urban Heat Island
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گازهای گلخانهای و آلودگی هوا؛  .2افزایش مصرف انرژی :اثر جزایر گرمایی  5الی  10درصد از اوج تقاضای برق برای
سرمایش ساختمانها در شهرها را برعهده دارد؛  .3تهدید سالمتی :جزایر گرمایی میتوانند بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم بر سالمتی و رفاه اجتماعی شهروندان تأثیر بگذارند؛  .4کاهش کیفیت آب :سطوح گرم و سطوح بام گرمای
اضافی را به سیالبها منتقل میکنند که به لولههای زهکشی میروند و دمای آب را باال میبرند و این آب به نهرها،
رودخانهها ،دریاچهها ،و برکهها میریزد .همچنین ،تغییرات سریع گرما میتواند زیستبوم آبزیان را به خطر اندازد
(علیجانی و همکاران 1396 ،به نقل از رمضانی و دختمحمد.)51 :1389 ،
در گذشته ،مطالعة جزایر حرارتی شهری بهطور سنتی با دادههای ایستگاههای هواشناسی یا پیمایشهای انجامشده به
کمك وسایل نقلیه صورت میگرفت ،اما امروزه از دادههای ماهوارهای و سنجش از دور به دلیل داشتن وضوح مکانی
بیشتر نسبت به دادههای زمینی ایستگاههای هواشناسی ،کاهش ضعف روشهای سنتی و مطالعة دقیقتر بیشتر استفاده
میشود (صادقینیا و همکاران1391 ،؛ علویپناه .)1397 ،تصاویر سنجش از دور به دلیل پوشش وسیع ،بههنگامبودن ،و
توانایی کسب اطالعات در محدودة حرارتی طیف الکترومغناطیس منبع اطالعاتی مناسبی در تهیة نقشههای حرارتی و
تخمین انرژی تشعشی سطح زمین بهشمار میآیند (شکیبا و همکاران .)1388 ،همچنین ،هندسة شهری با درنظرگرفتن
ارتفاع ساختمان و عرض خیابان به محاسبة حجم شهرها و شبیهسازی شدت جزیرة حرارتی در سطح زمین و در حد یك
محله میپردازد که این مورد از عهدة تصاویر ماهوارهای خارج است .با توجه به اینکه در برخی از شهرها محالتی وجود
دارد که در آن فضای خالی بزرگ در فواصل بین جلوی یك ساختمان با ساختمانهای همسایه وجود دارد ،هندسة
شهری میتواند محاسبة دقیقتری از تغییر فاصله بین نمای ساختمانها ارائه دهد (علیجانی و همکاران .)1396 ،تبریز،
بهعنوان بزرگترین شهر شمال غرب کشور ،با افزایش شتابان روند شهرنشینی و همچنین فعالیتهای صنعتی و
ساختوسازهای عظیم ساختمانی در طی دهههای اخیر ،لزوم بررسی جزایر حرارتی و تغییرات آن و همچنین شناسایی
عوامل مؤثر بر آن را میطلبد .بدین منظور ،در این تحقیق کوی ولیعصر بهعنوان محلة پُرتراکم و شنب غازان بهعنوان
محلة کمتراکم مطالعه و بررسی شده است .در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از دادهها و تصاویر ماهوارهای
به پایش جزیرة حرارتی و رابطة این پدیده با هندسة شهری پرداخته شود.
در داخل و خارج از کشور تحقیقات بسیاری در رابطه با بررسی جزیرة حرارتی به شیوههای متفاوت با دادههای
سنجش از دور و همچنین تحقیقاتی در زمینة محاسبة حجم شهرها و شبیهسازی جزیرة حرارتی صورت گرفته است
(جدول  .)1در مقایسة پژوهش حاضر با سایر مطالعات ،مطالعات پیشین بیشتر بر روی الگوی دمای سطح زمین و ارتباط
آن با شاخص پوشش گیاهی و انواع کاربری زمین متمرکز بوده و در زمینة هندسة شهری کمتر کار شده است .بررسی
مطالعات انجامگرفته در رابطه با شهر تبریز هم نشان میدهد که تا به حال آن طور که باید به مسئلة جزیرة حرارتی از
دیدگاه هندسة شهری پرداخته نشده است .وجه تمایز تحقیق حاضر با پژوهشهای انجامشده در بررسی شدت جزیرة
حرارتی محالت کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز با توجه به تأثیر هندسة شهری است.
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جدول.1پیشینةتحقیق 
نویسندگان(سال) 
علیجانی و همکاران
()1396

عنوان 
محاسبة شدت جزیرة حرارتی بر اساس هندسة شهری
موردمطالعه :محلة کوچهباغ شهر تبریز
سنجش تأثیر هندسة شهری بر شرایط آسایش حرارتی
بیرونی در مقیاس خرد اقلیم (مورد پژوهی :فضای باز مجتمع
مسکونی گلدشت شیراز)
تأثیر کاربریهای شهری در ایجاد جزایر حرارتی (مطالعة
موردی :شهر مشهد)

مجنونی توتاخانه و
رمضانی ()1398

بررسی و ارزیابی وضعیت جزیرة حرارتی کالنشهر تهران با
استفاده از تصاویر ماهوارهای

محمد و سلمان ()2018

تأثیر هندسه و منطقة سبز شهری بر شکلگیری جزیرة
حرارتی شهری در شهر بغداد

رامیرز -آگیالر و سوزا
()2019

شکل شهری و تراکم جمعیت :تأثیرات بر شدت جزیرة
حرارتی شهری در بوگوتا ،کلمبیا

الو و همکاران ()2019

آسایش حرارتی فضاهای باز در محیطهای مختلف شهری
شهرهای نیمهگرمسیری با تراکم باال :رویکردی برای
طبقهبندی نواحی آب و هوایی محلی ()LCZ

لیانگ و همکاران
()2020

رابطة بین شکل شهری و شدت جزیرة حرارتی در طول
گرادیان توسعة شهری

کرمیراد و همکاران
()1397
محمودزاده و همکاران
()1397

یافتههایپژوهش 
در محلة کوچهباغ تبریز هر چه بناها بلندمرتبهتر و عرض معابر کمتر باشد میزان شدت جزیرة
حرارتی بیشتر و هر قدر عکس این شرایط حاکم باشد مقدار جزیرة حرارتی نیز کمتر خواهد بود.
توجه به چگونگی طراحی هندسة شهری و عوامل تأثیرگذار آن از قبیل ضریب دید آسمان،
تناسبات درة شهری ،و جهتگیری در خلق فضاهای باز شهری باکیفیت در فصول گرم سال
اهمیت شایانی دارد.
منطقة  6بیشترین دما و کمترین فضای سبز و منطقة  12کمترین دما و بیشترین فضای سبز را
داراست.
اثر جزیرة حرارت شهری بیشتر در مناطق شمالی این شهر قرار داشته که ناشی از وجود شهرک
صنعتی و توپوگرافی کوهستانی است .همچنین ،بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی
تهران ارتباط وجود دارد؛ به نحوی که با کاهش پوشش گیاهی میزان دمای سطح این شهر
افزایش یافته است.
در مقیاس سطح پیادهرو ،هندسة شهری و مناطق سبز بهطور قابل توجهی به کاهش  Tmrtو Ts
کمك میکند؛ در حالی که هیچ تأثیر قابل توجهی بر روی  Taندارد .بیشترین تأثیرات ویتامین و
 Tmrtدر طول ساعات روز بودند؛ در حالی که در طول شب هیچ تأثیری نداشتند.
تراکم باالی  14500نفر در کیلومتر مربع باعث افزایش اختالف دمای هوا باالتر از  1درجة
سانتیگراد ،انسداد بیشتر آسمان ،و کاهش مناطق سبز و پوشش گیاهی میشود .عالوه بر این،
شکل شهری با پوشش اراضی و تغییرات مورفولوژی شهریـ که ناشی از تراکم جمعیت استـ
تأثیر زیادی در تفاوتهای دمایی دارد.
طبقهبندی  LCZیك مشخصه از هر دو محیط فیزیکی و حرارتی فراهم میکند .همچنین ،یکی
از اولین تالشها برای بررسی رابطه بین محیط حرارتی و ادراکات ذهنی با استفاده از سیستم
طبقهبندی  LCZاست.
توسعة شهری ،تراکم جمعیت ،پیچیدگی هندسة شهری ،و شاخص پوشش گیاهی همگی نقش
مهمتری در افزایش جزیرة حرارتی ایفا میکند؛ در حالی که نقش نور شب ،کشیدگی هندسه ،و
پوشش جنگلی کمتر تأثیرگذار است که در این میان سهم نسبی هندسة شهری بهتدریج در حال
افزایش است و باید در سطح پیشرفته توسعة شهری ارزیابی شود.

منبع:مطالعاتنگارندگان 1399،

مبانینظری 
حرارتشهرییاجزیرۀحرارتی 

برای اولین بار در سال  1833پدیدة جزیرة حرارتی را لوک هاوارد در کتاب اقلیم لندن توصیف کرد .وی فرض کرد که
گرمای اضافی در شهرها در طول تابستان به دلیل جذب بیشتر اشعة خورشید توسط سطوح عمودی شهر و فقدان
دسترسی رطوبت برای تبخیر است (گارتلند .)2011 ،همچنین اوک ( )1981جزو اولین کسانی بود که با درنظرگرفتن
مورفومتری شهر که با نسبت ( H/Wارتفاع ساختمانها /عرض معابر) درنظر گرفته میشود به بررسی یك مدل تجربی
ساده درمورد جزیرة حرارتی مبادرت کرد و به توسعة آن پرداخت که این مدل قادر به پیشبینی حداکثر شدت جزیرة
حرارتی در یك مکان است (ناکاتا -اوساکی و همکاران .)2018 ،از آن زمان تا به حال به دلیل توسعة بیشتر جوامع و
شتاب یافتن فرایند شهرنشینی پدیدة جزیرة حرارتی مورد توجه محققان قرار گرفته است (چن و همکاران.)2009 ،
جزیرة حرارت شهری نواحیای از شهر را شامل میشود که نسبت به سایر نواحی دارای درجة حرارت بیشتری باشند
و درجة حرارت آنها در کل سطح مناطق شهری افزایش یافته باشد (هایدت و نیف .)2008 ،بهطور کلی ،نام گذاری
جزیرة حرارت شهری به این دلیل است که خطوط همدما به شکلی جزیرهمانند ایجاد میشوند که تا حدودی شکل ناحیة
شهری را منعکس و آن را از مناطق اطراف متمایز میکند (ووگ و اوک .)2003 ،جزیرة حرارت شهری بر روی زمین و
اتمسفر شکل می گیرد و شهر به اتمسفرش وابستگی شدیدی دارد ،ولی در حومة شهر چنین وابستگیای مشاهده
نمیشود .مرکز شهر به علت وجود ساختمانهای عمودی و خیابانهای درهمانند در طول روز انرژی بیشتری جذب
میکند و در تمام طول شب آن انرژی را در خود نگه میدارد .سطوح عمودی متعدد فرصت بیشتری برای جذب گرما
دارند و بخش اعظم این گرما را به یکدیگر منعکس میکنند و باالخره به آسمان برمیگردانند .هوای گرم به علت اجتماع
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فشردة ساختمانهای بلند بعداً سردتر میشوند و در حومة شهر پایین میآیند .هوای سرد حومة شهر به طرف مرکز شهر
جریان پیدا میکند و جای هوای گرم را میگیرد .بدینسان ،یك سیستم چرخشی جریان هوا ایجاد میشود که فقط به
وسیلة بادهای شدید قابل تغییر است (محرمی .)1393 ،هان 1اواسط قرن  19اظهار کرد که مرکز شهر دارای درجة حرارت
باالتری نسبت به نواحی اطراف آن است .وی بر این عامل از طریق ثبت اندازهگیری درجة حرارت تأکید کرده است (چاو
و راث .) 2006 ،فرایندهای متعددی در بین اجزای ساختار شهر حضور دارند که در عملکرد حرارتی شهر و تشکیل جزیرة
حرارتی مؤثرند که مهمترین آنها عبارتاند از:
2

4

3

تغییر در ویژگیهای فیزیکی سطوح (آلبدو  ،ظرفیت حرارتی  ،هدایت حرارتی ) به علت جایگزینی پوشش گیاهی با
استفاده از آسفالت و بتون؛
کاهش رطوبت سطحی مورد نیاز برای تبخیر و تعرق؛
تغییرات شار تابشی و جریانهای نزدیك به سطح؛
انتشار گرمای انسانساز (شیائو و همکاران.)2007 ،
5

6

بهطور کلی ،جزایر حرارتی را میتوان به دو نوع سطحی و اتمسفری تقسیم کرد .فرایند و مکانیزم تشکیل این دو
نوع جزیرة حرارتی از لحاظ روشهای شناسایی و اندازهگیری آنها و تا حدی روشهای کاهش اثرات آنها با هم
متفاوت است .جزیرة حرارتی سطحی مربوط به دمای سطح زمین است که در تصاویر حرارتی نمایش داده میشود.
درواقع ،در این نوع جزیرة حرارتی ،با اندازهگیری اشعة مادون قرمز منتشرشده توسط سطوح میتوان مناطق داغ شهری را
شناسایی کرد .جزیرة حرارتی شهری اتمسفری خود به دو نوع جزیرة حرارتی الیة تاج پوشش ( 7)CLHIو جزیرة حرارتی
الیة مرزی ( 8)BLHIتقسیم میشود .جزیرة حرارتی الیة پوششی ( )CLHIدر الیههای هوا یعنی از سطح زمین تا
باالی درختان و ساختمانها را شامل میشود .در مطالعات مربوط به جزایر حرارتی ،دمای هوای الیة تاج پوش معموالً در
ارتفاع مردم یا در حدود  1/5تا  3متر باالتر از سطح زمین درنظر گرفته میشود .الیة مرزی جزیرة حرارتی از سطح باالی
ساختمانها (پشت بامها) و تاج درختان شروع میشود و تا نقطهای که چشماندازهای شهری جو را متأثر نمیسازند
گسترش مییابد و تقریباً یك مایل را دربر میگیرد .ضخامت این الیه از  1000-100متر متغیر است (اوک .)1982 ،از
بین این دو نوع جزیرة حرارتی اتمسفری ،جزیرة حرارتی الیة پوششی در بیشتر تحقیقات مربوط به جزایر حرارت شهری
مد نظر است (اندرو .)2012 ،در جدول  2به ویژگیهای این دو نوع جزیرة حرارتی (سطحی و اتمسفری) اشاره شده است.

1. Hann
2. Albedo
3. Thermal Capacity
4. Thermal Conductivity
5. Surface
6. Atmospheric
7. Canopy Layer Urban Heat Island
8. Boundary Layer Urban Heat Island
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.ویژگیهایاساسیجزیرۀحرارتیسطحیواتمسفری 

جدول2
جزیرۀحرارتیاتمسفری 
 در طول روز ممکن است از نظر گسترش مکانی کوچك باشد یا اصالً تشکیل نشود بیشترین اوج در شب یا قبل از غروب و در زمستان اتفاق میافتدتنوع کمتر
روز 1 :تا  3درجة سانتیگراد
شب 7 :تا  12درجة سانتیگراد
اندازهگیری مستقیم
ایستگاههای ثابت هواشناسی
تراورهای 1سیار
نقشه همدما
نمودار حرارتی

جزیرۀحرارتیسطحی 
 حضور در طول تمام روز و شب بیشترین اوج در طول روز در تابستاندارای تنوع مکانی و زمانی زیاد
روز  10تا  15درجة سانتیگراد
شب  5تا  10درجة سانتیگراد

ویژگی 
گسترش زمانی
نقطة اوج (بیشترین اوج
شرایط جزایر حرارتی)

اندازهگیری غیرمستقیم
سنجش از دور

روش معمول شناسایی

تصاویر حرارتی

تصویر معمول

منبع:اوک 1997،

شدتجزیرۀحرارتی 

دمای یك شهر از دمای چشمانداز آن بیشتر است و ویژگی یك جزیرة گرم را داراست (کاویانی .)1392 ،درجة حرارت
جزیرة حرارتی شهرها در یك نقطه از حداکثر مقدار خود برخوردار است .بنابراین ،اختالف دمای بین نقطه مزبور و دمای
حومة شهر بهعنوان شدت جزیرة حرارتی تلقی میشود .اوک ( )1987شدت جزیرة حرارتی را بهصورت ) ΔTu-r(maxتعریف
میکند که به عنوان اختالف بین اوج دمای سطح شهر و حداکثر دمای مناطق روستایی همجوار است؛ جایی که آثار
جزیرة حرارتی بر آن بیاثر فرض میشود (مونتاوز و همکاران .)2008 ،با توجه به نظریات راجکا پان ،جیمی و لیم
( ،)2014عوامل مؤثر بر وقوع و شدت جزیرة حرارتی به دو دسته تقسیم میشود :دستة اول :عوامل هواشناسی شامل
سرعت و جهت باد ،رطوبت و پوشش ابر؛ دستة دوم :محصول طراحی شهری شامل تراکم ساختمانی ،نسبت ابعاد ،عامل
دید آسمان ،و مواد ساختمانی (ناکاتا -اوساکی و همکاران .)2018 ،شدت جزیرة حرارتی بستگی شدیدی به سیستمهای
هواشناسی دارد؛ بهطوری که در طول روز نسبتاً ضعیف است و در شبهای آرام (بدون باد) و صاف دارای بیشترین مقدار
است (موسوی بایگی و همکاران .) 1391 ،به عبارتی دیگر ،بیشینة شدت جزیرة حرارتی معموالً در ساعات شبانه و کمینة
آن در ساعات روزانه رخ میدهد .از آنجا که بیالن انرژی در شهرها تغییر میکند ،شدت جزیرة حرارتی نیز متغیر است.
بنابراین ،الگوی جزیرة حرارتی به لحاظ فضایی و زمانی در شهرهای مختلف یکسان نیست (عزیزی و همکاران.)1392 ،
در پهنههایی که جزیرة حرارتی شدت بیشتری دارد ،میزان پوشش گیاهی کم و سطوح نفوذناپذیر انسانساخت بیشتر
مشاهده میشود (شیان و کرین .) 2006 ،کاهش شدت جزیرة حرارتی شهری به معنای پیشگیری از هدررفت سرمایه،
ذخیرهسازی انرژی ،و جلوگیری از آلودگی هوا و آثار زیانبار آن بر سالمت جسمی ،روحی ،و روانی جامعه است (هاشمی
و همکاران .)1392 ،با توجه به گرمشدن جهانی زمین ،اتخاذ تمهیدات الزم در زمینة کاهش شدت جزیرة حرارتی
ضرورتی دوچندان دارد.

دادههاوروشپژوهش 

محدودۀموردمطالعه 

شهر تبریز بین  46/17درجه تا  46/39درجة طول شرقی و  38/01درجه تا  38/14درجة عرض شمالی قرار دارد (شکل
 .)1این شهر با  244/51کیلومتر مربع مساحت ،پس از تهران و مشهد ،سومین شهر بزرگ کشور محسوب میشود.
1. Traverses
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جمعیت شهر تبریز در سال  1395بالغ بر  1593373نفر بوده که با توجه به این رقم ششمین شهر پُرجمعیت ایران
محسوب میشود .کوی ولیعصر یکی از محلههای پُرجمعیت شهر تبریز است .کنسولگری کشورهای ترکیه و جمهوری
آذربایجان در مناطق شمالی این کوی قرار گرفتهاند .همچنین ،شهرداری منطقة  5تبریز در جنوب و یکی از
ساختمانهای شهرداری مرکزی تبریز در مرکز کوی ولیعصر واقع شدهاند .مرکز تجارت جهانی تبریز ،که نخستین مرکز
تجارت جهانی ایران شناخته میشود ،نیز در شمال این منطقه واقع شده است .این کوی به دو قسمت ولیعصر جنوبی و
شمالی تقسیم میشود که از سمت ولیعصر شمالی به اتوبان پاسداران و از سمت ولیعصر جنوبی به اتوبان کسایی دسترسی
دارد .شنب غازان یکی از مناطق غرب تبریز است و بدون احتساب اراضی غیرمسکونی از طرف شمال به خیابان فرهنگ
و خیابان قدس و از جنوب به خیابان  22بهمن یا خیابان راهآهن و از غرب به جادة سنتو یا بلوار کارگر و از شرق به
خیابان دامپزشکی یا شهید نجاتی محدود میشود .این محله در همسایگی محالت «آخونی»« ،خطیب»« ،حکمآباد»،
«قراملك» ،و «خانهسازی» یا «شهرک امام» قرار

دارد.

شکل.1موقعیتمنطقهموردمطالعه 
منبع:نگارندگان 1399،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی -تحلیلی و دارای ماهیت توسعهای -کاربردی است .در این پژوهش دادههای مورد
نیاز از طریق مطالعات کتابخانهای ،اسنادی ،و میدانی بهدست آمد .در این پژوهش از دادههای زیر استفاده شد .1 :نقشة
کاربری اراضی شهر تبریز  :1:2000این نقشه از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تبریز به صورت شیب
فایل تهیه شد که مربوط به سال  1390است؛ 1:2000 dem .2؛  .3الیة طبقات ساختمانها :الیة طبقات ساختمانها از
معاونت شهرسازی و معماری -شهرداری تبریز به صورت شیب فایل تهیه شد که مربوط به سال  1390است؛  .4الیة
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شبکة معابر :الیة شبکة معابر نیز از معاونت شهرسازی و معماری -شهرداری تبریز بهصورت شیب فایل تهیه شد؛ .5
تصویر لندست :در این تحقیق از تصویر ماهوارهای لندست  8سنجندة  1OLIو  2TIRSدر گذر  163و ردیف  34برای
سالهای  2019/01/13و  2019/08/12استفاده شده است .برای اجرای این تحقیق از معادلة عددی -نظری اوک ،که در
سال 1981ارائه داد ،استفاده شد .برای اجرای محاسبة نسبت ارتفاع -عرض ( ،)H/Wابتدا با استفاده از نرمافزار ARC

 GIS10.5محور مرکزی معابر تعیین و سپس جهت تعیین ارتفاع متوسط ساختمانهای مؤثر در تغییرات جزیرة حرارتی
شعاع 20متری سمت چپ و راست محور معابر برای کوی ولیعصر و شعاع 15متری برای منطقة شنب غازان درنظر گرفته
شد (انتخاب شعاعها به پهنای معابر بستگی دارد) .پس از انتخاب شعاع مناسب هر دو منطقه ،بلوکهای مورد نظر
استخراج و تفکیك شد .با توجه به تعداد طبقات ساختمان ( 1تا  )5برای منطقة شنب غازان و ( 1تا  )11برای کوی
ولیعصر ،ارتفاع متوسط هر بلوک و میزان همگنی یا ناهمگنی هر بلوک تعیین شد .با توجه به معابر ،بلوکهای مناطق مورد
مطالعه به  10بلوک مختلف از  Aتا  Jتفکیك شد .پس از انتخاب شعاع مناسب بلوک ساختمانی در هر محور ،ارتفاع
ساختمانها نیز به سه دستة کم ،متوسط ،و زیاد طبقهبندی شد .سپس ،با استفاده از نسبت  ،H/Wشدت جزیرة حرارتی در
هر بلوک محاسبه شد .همچنین ،برای برآورد اثر عرض معابر و ارتفاع ساختمان بر تغییرات شدت جزیرة حرارتی شهر تبریز،
مدل رگرسیون چندگانه بهکار گرفته شد .نهایتاً پس از محاسبة شدت جزیرة حرارتی در مناطق کوی ولیعصر و شنب
غازان ،شدت جزایر حرارتی هر دو منطقه با هم مقایسه شد و با نقشة دمای سطح زمین ( 3)LSTاخذشده از سنجندة
 TIRSماهوارة لندست  8تطبیق داده شد .در این پژوهش از نرمافزارهای زیر استفاده شد:
نرمافزار  :ARC GISدر این تحقیق از نرمافزار  ARC GIS10.5برای تهیة نقشة همگن و ناهمگنی در

بلوکها ،نقشة تفکیك نهایی بلوکهای مناطق مورد مطالعه و نقشة دمای سطح زمین استفاده شد و همچنین
سهبُعدیسازی بلوکها در  ARC Sceneانجام شد؛
نرمافزار :ENVIدر این تحقیق از  ENVI5.3برای تصحیحات الزم بر روی تصویر حرارتی لندست  8استفاده

شد؛
نرمافزار :SPSSدر این تحقیق برای انجامدادن رگرسیون خطی چندمتغیره بر روی دادههای اخذشده از تصاویر

استفاده شد.
به نظر اوک ،تجزیه و تحلیل مورفومتریك میتواند بهعنوان یك ابزار مناسب جهت بررسی اثر تغییرات ساختار شهری
بر روی جزیرة حرارتی شهر مورد توجه قرار گیرد (گو و چانگ .)1999 ،شکل  2مراحل اجرایی مدل  Okeرا نشان
میدهد.

1. Operational Land Imager
2. Thermal Infraraed Sensor
3. Land Surface Temperature
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شکل.2مراحلاجرایمدل Oke



منبع:نگارندگان 1399،

در این روش هندسة شهری شامل ارتفاع بنا عرض خیابان با استفاده از رابطة  1محاسبه میشود (دالوئین و بوزونت،
.)2015
رابطه ()1

)ΔTu-r(max)=7,45+3,97ln(H/W

) =ΔTu-r(maxحداکثر شدت جزیرة 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
هندسة شهری است .افزایش مقدار این نسبت میتواند به افزایش جزیرة حرارتی شهری از طریق مدلسازی منجر شود
)ناکاتا -اوساکی و همکاران .)2015 ،این مدل مزیتهای بسیاری نسبت به سایر روشهای برآورد جزیرة حرارتی شهری
دارد .بنابراین ،پارامتر انتخابشده برای محاسبة هندسة شهری نسبت  H/Wو مدل استفادهشده برای تخمین شدت
حداکثر جزیرة حرارتی مدل  Okeاست.

بحثویافتهها 

حاصلازانتخابشعاعمناسبوبلوکبندی 

نتایج

در محدودة ولیعصر پهنای معابر  40متر است .بنابراین ،پس از تعیین محور مرکزی معابر ،شعاع 20متری سمت چپ و
راست معابر درنظر گرفته شد .دلیل انتخاب شعاع 20متری زیادبودن عرض معابر در این منطقه است .پهنای معابر در
شنب غازان  30متر است .بنابراین ،در این منطقه نیز پس از تعیین محور مرکزی معابر شعاع 15متری در سمت چپ و
راست معابر درنظر گرفته شد .دلیل انتخاب شعاع 15متری کمبودن عرض معابر در این منطقه است (شکلهای  3و .)4

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،2تابستان1401

684

.بهترتیبازراستبهچپنحوۀانتخابشعاعمناسبدرسمتچپوراستمعابرکویولیعصروشنبغازان 
شکلهای3و 4

منبع:علیجانیوهمکاران1396،؛ناکاتا-اوساکیوهمکاران 2018،

با توجه به معابر ،بلوکهای مورد نظر در هر دو منطقه به  10بلوک  Aتا  Jاستخراج و تفکیك شد .با توجه به تعداد
طبقات ساختمانها در کوی ولیعصر ( 1تا  11طبقه) ،ارتفاع متوسط هر بلوک به چهار دستة کم ( 3متر) ،متوسط ( 8متر)،
زیاد (15متر) ،و خیلی زیاد ( 30متر) و در منطقة شنب غازان نیز با توجه به تعداد طبقات ساختمانها ( 1تا  5طبقه) ،ارتفاع
متوسط هر بلوک یعنی ارتفاع کم ( 3متر) ،متوسط ( 8متر) ،و زیاد ( 15متر) طبقهبندی شد .بنابراین ،میزان همگنی و
ناهمگنی بلوکها و تفکیك نهایی بلوکها تعیین شد (شکلهای  5و  6و  7و .)8
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ترتیبازراستبهچپنقشةهمگنوناهمگنیدربلوکهایکویولیعصروشنبغازان 

شکلهای5و 6
.به

منبع:نتایجپژوهش1399،

متوسط ارتفاع بناهای واقع در شعاع تعیینشده از رابطة  2و عرض متوسط معابر از رابطة  3محاسبه شدند.

رابطه ()1

h1  h2  h3  ...  h4
3

H

رابطه ()2

h1  h2  h3  ...  h4
x

H

Dr1  Dr 2  Dr 3  ...  Dry DI 1  DI 2  DI 3  ...  DIz

y
z

W 

رابطه ()3
 =Hارتفاع متوسط هر بلوک

 =hارتفاع هر ساختمان در شعاع مورد نظر
 =Wعرض متوسط هر خیابان
 =Drفاصلة هر بنا تا شعاع مورد نظر در بلوکهای سمت راست
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 =Dlفاصلة هر بنا تا شعاع مورد نظر در بلوکهای سمت چپ
برای برآورد اثر عرض معابر و ارتفاع ساختمان بر تغییرات شدت جزیرة حرارتی شهر تبریز ،مدل رگرسیون چندگانه
بهکار گرفته شد .نهایتاً پس از محاسبة شدت جزیرة حرارتی در مناطق کوی ولیعصر و شنب غازان ،شدت جزایر حرارتی
هر دو منطقه با هم مقایسه شد و با نقشة دمای سطح زمین ( 1)LSTاخذشده از سنجندة  TIRSماهوارة لندست 8
تطبیق داده شد .محاسبة دمای سطحی پس از تصحیحات الزم روی تصویر حرارتی و محاسبة گسیلمندی بر اساس
رابطة  4محاسبه شد.
TB
TB
1  ( 
) )Ln (e
P

رابطة ()4

LST 

 = LSTدمای سطح زمین بر حسب درجة سانتیگراد
 =TBدرجة حرارت در سطح سنجنده
 = طول موج رادیانس بر حسب متر
 = Pبرابر با 1/438
 = eگسیلمندی سطح زمین

نقشةتفکیکنهاییبلوکهایکویولیعصروشنبغازان 

.بهترتیبازراستبهچپ
شکلهای7و 8

منبع:نتایجپژوهش 1399،
. Land Surface Temperature

1
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تجزیهوتحلیلیافتهها 

پس از محاسبات هندسة کوی ولیعصر ،نتایج حاصل از خروجی (جدول  )3نشان داد
که بلوکهای  ،I ،H ،G ،E ،C ،Aو  Jاز نظر ارتفاع ساختمان بهصورت ناهمگن توزیع شدهاند ،اما توزیع
بلوکهای  B ،Fو  Dنشان از پیکربندی استاندارد آنها دارد .اگرچه بلوکهای  Fو  Eاز نظر عرض معابر تنوع کمتری
نسبت به سایر بلوکها دارند ،از نظر ارتفاع ساختمانها ( 12/2و  )8/4دارای الگوهای مختلفی هستند که ارزش حداکثر
 UHIآنها بهترتیب  5/4و  4درجه است .سه بلوک  ،D ،Aو  Gعالوه بر اینکه از لحاظ عرض معابر و ارتفاع
ساختمانها بسیار شبیه هماند ،از نظر نسبت  H/Wو ارزش شدت جزیرة حرارتی با مقادیر  ،1/9 ،2/8و  2/9درجه با
یکدیگر همخوانی دارند .دو بلوک  Jو  Gنیز از نظر عرض معابر و ارتفاع ساختمانها بهصورت کامل شبیه هماند.
همچنین ،مشخص شد که بیشترین اختالف نسبت  H/Wبین دو بلوک  Dبا ضریب  0/25و بلوک  Hبا ضریب 1/23
برقرار است؛ این تفاوت موجب شده است که اختالف حداکثر شدت جزیرة حرارتی نیز بین دو بلوک به مقدار  6/3درجه به
ثبت برسد.
.دادههایخروجیحاصلازمحاسباتمورفومتریکویولیعصر

جدول3
) UHI max(c
2/8
7
6/1
1/9
5/4
4
2/9
8/2
5/9
2/9

 H/W ratio
0/31
0/90
0/73
0/25
0/61
0/43
0/32
1/23
0/69
0/32

) W med(m
28
8/8
11/8
29/2
19/8
19/3
28/3
9/2
12/9
28/3

) H med(m
8/7
8
8/7
7/4
12/2
8/4
9/2
11/4
9
9/2

 Axis
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

منبع:نتایجپژوهش 1399،

نتایج حاصل از محاسبات مورفومتری منطقة شنب غازان (جدول  )4نیز نشان داد که بلوکهای  ،D ،C ،B ،Aو  Eاز
نظر ارتفاع ساختمان بهصورت ناهمگن توزیع شدهاند ،اما بلوکهای  ،I ،H ،G ،Fو  Jبهصورت همگن توزیع شدهاند و
نشان از پیکربندی استاندارد آنها دارد .اگرچه بلوکهای  Fو  Cاز نظر عرض معابر دارای تنوع کمتری نسبت به سایر
بلوکها هستند ،از نظر ارتفاع ساختمانها ( 5/1و  )4/1دارای الگوهای مختلفی هستند که ارزش حداکثر  UHIآنها
بهترتیب  6/6و  6درجه است .دو بلوک  Iو  Hعالوه بر اینکه از لحاظ عرض معابر و ارتفاع ساختمانها بسیار شبیه به
هماند ،از نظر نسبت  H/Wو ارزش شدت جزیرة حرارتی با مقادیر  4/2و  4/6درجه با یکدیگر همخوانی دارند .از نظر
ارتفاع ساختمانها ،دو بلوک  Dو  Cبا  5/1متر و همچنین بلوکهای  Jو  Fبا  4/1متر اگرچه یکسانان ،از نظر عرض
معابر بهترتیب  ،5/8 ،13/2 ،6/2و  16/4تفاوت قابل توجهی را نشان میدهند.
با توجه به نسبت  H/Wمندرج در جدولها ،میتوان گفت میزان نسبت  H/Wبر اقلیم منطقه و میزان حرارت اطراف
ساختمانها و معابر اثر میگذارد .هر چه میزان این نسبت بزرگتر شود جزیرة حرارتی شهر نیز با روند صعودی همراه
خواهد بود .به عبارتی دیگر ،هر چه میزان ارتفاع متوسط ساختمان نسبت به متوسط عرض معابر زیاد باشد جزیرة حرارتی
شهر نمود بیشتری پیدا میکند ،زیرا پسداد انرژی به واسطة کمبودن عرض خیابان در امتداد قائم کم شده و باعث به تله
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افتادن حرارت و عدم پسداد آن به محیط خارج از شهر میشود .نتایج بررسیهای اوساکی و همکاران ( )2015و
علیجانی و همکاران ( )1396با نتایج این تحقیق یعنی مؤثربودن نسبت  H/Wبر شدت جزیرة حرارتی مطابقت دارد.
شکل  9ارتباط بین نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معابر و حداکثر جزیرة حرارتی در سطح کوی ولیعصر را نشان
میدهد .با توجه به شکل  ،9میتوان اذعان کرد که هر چه مقدار نسبت  H/Wافزایش یابد بر میزان شدت جزیرة
حرارتی افزوده میشود .همچنین ،با توجه به شکل  ،9میتوان دریافت که بلوک  Dبا  1/9درجه دارای کمترین و بلوک
 Hبا  8/2درجه بیشترین شدت جزیرة حرارتی را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،میتوان اذعان کرد که با توجه به
عرض معابر و ارتفاع ساختمانها ،بلوک  Dاستانداردترین و بلوک  Hغیراستانداردترین پیکربندی را در این منطقه
داراست.
) UHI max(c
3/3
6/8
6/6
3/6
5/9
6
0/8
4/2
4/6
1/7

.دادههایخروجیحاصلازمحاسباتمورفومتریمنطقةشنبغازان 

جدول 4
) H med(m
) W med(m
 H/W ratio
4/7
13
0/36
4/6
5/4
0/85
5/1
6/2
0/82
5/1
13/2
0/38
6/2
9
0/68
1/4
5/8
0/70
3/6
18/4
0/19
4
8/7
0/45
4/2
8/4
0/5
1/4
16/4
0/24

منبع:نتایجپژوهش 1399،

سازیشدهونسبتH/Wکویولیعصر 

شکل.9ارتباطبینشدت UHIشبیه
منبع:نتایجپژوهش1399،

 Axis
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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شکل  10نیز ارتباط بین نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معابر و حداکثر جزیرة حرارتی در سطح منطقة شنب غازان
را نشان میدهد .در این منطقه نیز با توجه به شکل  10میتوان گفت هر چه مقدار نسبت  H/Wافزایش یابد بر میزان
شدت جزیرة حرارتی افزوده میشود .همچنین ،با توجه به شکل  10میتوان دریافت که بلوک  Gبا  0/8درجه کمترین و
بلوک  Bبا  6/8درجه بیشترین شدت جزیرة حرارتی را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،میتوان گفت ،با توجه به
عرض معابر و ارتفاع ساختمانها ،بلوک  Gاستانداردترین و بلوک  Bغیراستانداردترین پیکربندی را در این منطقه دارا
میباشند.

سازیشدهونسبتH/Wمنطقةشنبغازان 

شکل.10ارتباطبینشدت  UHI
شبیه
منبع:نتایجپژوهش 1399،

با توجه به شکلهای  9و  10میتوان گفت که پیکربندی نامناسب هندسة شهری به وسیلة ساختمانهای مرتفع و
عرض کم معابر سبب سکون هوا و کاهش سرعت باد در محدودة شهری میشود .از این رو ،برای تسهیل خروج حرارت
از سطح شهر باید عرض معابر و ارتفاع ساختمان را متناسب هم درنظر گرفت تا باعث بهدامانداختن انرژی مازاد در سطح
معابر شهرها نشود .زیرا این مسئله افزایش شدت جزیرة حرارتی سطح شهر را در پی خواهد داشت .نتایج این بررسی یعنی
ارتباط بین جزیرة حرارتی و نسبت ارتفاع ساختمان بر عرض معابر با نتایج بررسیهای ذکرشده در متن مطابقت دارد .پس
از محاسبة نسبت  ،H/Wنتایج حداکثر شدت  UHIدر مناطق مورد مطالعة شهر تبریز با استفاده از نرمافزار ArcScene

بهصورت مدل سهبُعدی شبیهسازی و ترسیم شد (شکلهای  11و .)12
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.بهترتیبازراستبهچپنمایشسهبُعدینتایجحاصلازشبیهسازیکویولیعصروشنبغازاندر
شکلهای11و 12

ArcSceneمنبع:نتایجپژوهش 1399،

درمجموع ،با توجه به تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از معادالت انجامشده ،نتایج شبیهسازی بر اساس مدل Oke

نشان داد که در کوی ولیعصر ،زمانی که نسبت  H/Wبین  0/25تا  0/32است ،حداکثر شدت جزیرة حرارتی در محدودة
 1/9تا  2/9درجة سانتیگراد باقی میماند .اما وقتی که نسبت  H/Wدر محدوده  0/43تا  1/23متفاوت است ،ارزش
حاصل از حداکثر جزیرة حرارتی بین  4تا  8/2درجه خواهد بود .در منطقة شنب غازان نیز زمانی که نسبت  H/Wبین
 0/19تا  0/38است ،حداکثر شدت جزیرة حرارتی در محدوده 0/8تا  3/6درجة سانتیگراد باقی میماند .اما وقتی که نسبت
 H/Wدر محدوده  0/45تا  0/85متفاوت است ،ارزش حاصل از حداکثر جزیرة حرارتی بین  4/2تا  6/8درجه خواهد بود.
ذکر این نکته الزم است که این مدل نشان میدهد ،در صورت وجود تنوع یا ناهمگنی بزرگتر ،شدت جزیرة حرارتی در
ضرایب پایینتر  H/Wنسبت به ضرایب باالتر  H/Wبیشتر خواهد بود .یعنی هر قدر ناهمگنی بین ارتفاع ساختمانها و
عرض معابر زیاد باشد ،شدت جزیرة حرارتی نیز بیشتر خواهد شد .بنابراین ،ساختمانهای شهری با نما و ابعاد هندسی
مختلف و بلندمرتبه بهویژه زمانی که عرض خیابان و کوچهها کم باشد باعث جذب بیشتر انرژی و تولید گرمای بیشتر
میشوند.

بررسیتطبیقیشدتجزایرحرارتیبراساس  ...



  691

بررسیعواملمؤثربرمیزانجزیرۀحرارتی 

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان شدت جزیرة حرارتیـ با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیرهـ دو
متغیرِ عرض معابر و ارتفاع ساختمان تحلیل رگرسیونی شدند .یکی از عوامل مدنظر در تحلیل رگرسیون استقالل خطاها
(تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار پیشبینیشده توسط معادلة رگرسیون) از یکدیگر است .بدین منظور ،در این پژوهش از
آزمون دوربین -واتسون استفاده شد .جدول  5نشان میدهد آزمون دوربین -واتسون برابر  1/908است که در بازة  1/5تا
 2/5قرار دارد .بنابراین ،عدم همبستگی بین خطاها (استقالل خطاها) پذیرفته شد .با توجه به جدول  ،5اثر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابستة تحقیق در سطح اطمینان  0/99معنیدار شده است؛ بنابراین ،میتوان بر اساس جدول ضرایب،
معادلة رگرسیونی را نوشت .با توجه به جدول  ،5عرض معابر بهعنوان قویترین متغیر تأثیرگذار معنیدار وارد تحلیل شده
که با ضریب رگرسیونی  -0/906بهتنهایی  0/91تغییرات متغیر وابسته را میتواند تبیین کند .متغیر ارتفاع ساختمان همراه
با متغیر اول توانسته است  0/97تغییرات متغیر جزیرة حرارتی را پیشبینی کند .با توجه به معنیداربودن اثر متغیرهای
مستقل بر وابستة تحقیق ،میتوان معادلة رگرسیونی را به شرح زیر نوشت:
UHI= 2/872-0/906 W + 0/247H
رابطة ()5
 =UHIجزایر حرارتی
 =Wعرض معابر
 =Hارتفاع ساختمان
با توجه به نتایج حاصله از برآورد مدل رگرسیون چندمتغیرة عوامل مؤثر بر میزان شدت جزیرة حرارتی کوی ولیعصر شهر
تبریز ،ضریب رگرسیونی ( )Bبرای متغیر عرض معابر معادل  -0/906بود .یعنی با یك واحد افزایش عرض معابر ،میزان
جزیرة حرارتی  -0/906واحد کاهش مییابد .ضریب رگرسیونی بهدستآمده برای متغیر ارتفاع ساختمان  0/247بود.
بنابراین ،با یك واحد افزایش به ارتفاع ساختمان میزان جزیرة حرارتی  0/247واحد افزایش مییابد (جدول .)5
جدول.5اثراتعرضمعابروارتفاعساختمانبرنوسانجزیرۀحرارتیکویولیعصرشهرتبریز 
گام

متغیرمستقل 

1

عرض معابر

0/961

2

ارتفاع ساختمان

0/991

R

R2

 R2 AD

B

 Beta

T

 Sig

F

0/923

0/913

-0/906

-0/905

-17/199

0/00

96/036

0/976
0/982
دوربین -واتسون1/908:

0/247

4/717
0/248
 Bثابت2/872 :

0/02

186/677

) Sig(F

0/00

منبع:نتایجپژوهش 1399،

با توجه به جدول  ،6سطح اطمینان  0/99معنیدار شده است .آزمون دوربین -واتسون برابر  1/751است .بنابراین ،در
این تحلیل هم عدم همبستگی بین خطاها (استقالل خطاها) پذیرفته شد .با توجه به جدول  ،6عرض معابر با ضریب
رگرسیونی  -0/890و ضریب تعیین  0/92بیشترین تأثیر را در جزیرة حرارتی داشته و ارتفاع ساختمان با ضریب رگرسیونی
 0/244و ضریب تعیین  0/97کمترین تأثیر را داشته است .عرض معابر با ضریب رگرسیونی  -0/890نشان میدهد ،با یك
واحد افزایش عرض معابر ،میزان جزیرة حرارتی  -0/890واحد کاهش مییابد .همچنین ،ضریب رگرسیونی برای ارتفاع
ساختمان با  0/244نیز نشان داد که با افزایش یك واحد به ارتفاع ساختمان ،میزان جزیرة حرارتی  0/244واحد افزایش
مییابد .معادلة رگرسیون نیز در این منطقه بهصورت رابطة  6است.
رابطة ()6

UHI= 2/023 -0/890 W+ 0/244H
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جدول.6اثراتعرضمعابروارتفاعساختمانبرنوسانجزیرۀحرارتیمنطقةشنبغازانشهرتبریز 
گام
1
2

متغیرمستقل 
0/964
عرض معابر
ارتفاع ساختمان 0/991
R

R2

 R2 AD

B

 Beta

T

 Sig

F

) Sig(F

-0/890

-0/888

-17/025

0/00
0/02

104/798
199/541

0/00

0/920
0/929
0/244
0/978
0/983
دوربین -واتسون1/751 :

4/669
0/244
 Bثابت2/023 :

منبع:نتایجپژوهش1399،

همانطور که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد ،متغیر عرض معابر در هر دو منطقة کوی ولیعصر و
شنب غازان بیشترین تأثیر را دارد و متغیر ارتفاع ساختمان دارای کمترین تأثیر است .در مقایسة عرض معابر دو منطقه
میتوان گفت که کوی ولیعصر با ضریب تعیین  0/91کمترین تأثیر و منطقة شنب غازان با ضریب تعیین  0/92بیشترین
تأثیر را دارد .ارتفاع ساختمان نیز بهتنهایی با ضریب تعیین  0/6در کوی ولیعصر نسبت به منطقة شنب غازان با ضریب
تعیین  0/5بیشترین تأثیر را داشته است .درمجموع ،میتوان گفت تغییرات جزیرة حرارتی شهر تبریز تحت تأثیر عرض
معابر و ارتفاع ساختمانها قرار دارد .بنابراین ،تراکم ساختمانی و کاهش فضاهای باز شهری باعث کاهش سرعت باد
میشود و از انتقال آلودگی و حرارت سطح شهر جلوگیری میکند و بر حرارت شهری میافزاید .همچنین ،ارتفاع
ساختمانها مقدار تابش دریافتشده و ساطعشده به وسیلة زیرساختهای شهری را تحت تأثیر قرار میدهند و باعث
میشوند که حداکثر جزیرة حرارتی افزایش یابد؛ بدینصورت که در طی روز موج کوتاه بهسرعت به سطح میرسد ،ولی
در طی شب گرمای ذخیرهشده در خیابانها و ساختمانها بهآهستگی به هوا منعکس میشود و هر اندازه که ارتفاع
ساختمانها بیشتر و عرض معابر کمتر باشد روند کاهش دما نیز کندتر میشود .ضمن آنکه ساختمانهای بلندمرتبه،
عالوه بر آنکه مانعی بر سر راه وزش بادها هستند ،گرمای بیشتری را در خود ذخیره میکنند و روند خنكشدن هوا را با
تأخیر مواجه میکنند و بر شدت جزیرة حرارتی شهری میافزایند.
در این پژوهش از تصویر ماهوارهای لندست  8در گذر  163و ردیف  34برای سالهای  2019/01/13و 2019/08/12
استفاده شده است .در شکلهای  13و  14نقشة دمایی مناطق مورد مطالعة شهر تبریز بهترتیب برای سالهای
 2019/01/13و  2019/08/12ارائه شده است.
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.بهترتیبازراستبهچپنقشةدمایسطحزمینمناطقمورمطالعةشهرتبریزبرایژانویهوآگوست
شکلهای13و 14

(سانتیگراد) 

2019
منبع:نتایجپژوهش 1399،

با توجه به شکلهای  15و  16مشخص شد که کوی ولیعصر در دو فصل زمستان و تابستان بهترتیب بیشترین و
کمترین دما را دارد؛ در حالی که دمای سطح زمین در هر دو فصل زمستان و تابستان در منطقة شنب غازان تفاوت
چندانی نداشته و دما در این منطقه در سطح پایینی قرار دارد.
استفادة ترکیبی از پارامترهای هندسة شهری در نحوة توزیع حرارت در دو منطقة شهری و در دو بازة زمانی نوآوری
این تحقیق است .مشارکت تحقیق با موارد زیر اضافه و اصالح شد.
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هایالفوبجزایرایجادشدهبهترتیبدرفصل


ترتیبازراستبهچپکویولیعصروشنبغازان.شکل
شکلهای15و 16
.به

زمستانوتابستان 
منبع:نتایجپژوهش 1399،

نتایج این تحقیق با تحقیقات ریو و بایك ( )2012که با مطالعة عوامل ایجادکنندة جزیرة گرمای شهری و سهم نسبی
آنها در شدت  UHIدر بازة زمانی روز و شب ،گرمای انسانی ،سطوح غیر قابل نفوذ ،و هندسة شهری سهبُعدی را در
کنار گرمای اضافی ذخیرهشده در دیوارههای عمودی ،تابش خورشید ،و کاهش سرعت باد را شبیه سازی کردند مطابقت
دارد ،که مشخص شد نقش هندسة شهری بیش از عوامل دیگر در کاهش و افزایش مقادیر جزیرة حرارتی است .مطالعة
ناکاتا -اوساکی و همکاران ( )2018که با برنامة توسعهای تحت عنوان  THISهمراه بوده و در دو شهر برزیلی اجرا شده
از لحاظ مؤثربودن نسبت  H/Wبر شدت جزیرة حرارتی مطابقت دارد .بنابراین ،با تحقیق حاضر همخوانی دارد .لیانگ و
همکاران ( )2020چگونگی رابطه بین هندسة شهری و شدت  UHIدر امتداد شیب توسعة شهری برای مناطق شهری
جینگ جین جی در چین در سالهای  ،2010 ،2005 ،2000و  2015را مطالعه کردند و نشان دادند که توسعة شهری،
تراکم جمعیت ،پیچیدگی هندسة شهری ،و شاخص پوشش گیاهی همگی نقش مهمتری در افزایش جزیرة حرارتی ایفا
میکنند ،که در این میان سهم نسبی هندسة شهری بهتدریج در حال افزایش است و باید در سطح پیشرفته توسعة شهری
ارزیابی شود و از جنبة هندسة شهری و تأثیر آن با تحقیق مقالة حاضر همخوانی دارد .بهنظر میرسد در تحقیقات آتی
باید به طرز استفاده از انرژی کارآمد با استفاده از اثرات هندسة شهری در توزیع دمای شهرها پرداخته شود.

بررسیتطبیقیشدتجزایرحرارتیبراساس  ...



  695

نتیجهگیری 

نتایج نشان داد که افزایش جمعیت و ساختوسازها در کالنشهر تبریز باعث افزایش درجة حرارت شهری شده است.
نتایج اخذشده از هر دو منطقه نمایانگر این بود که شرایط فیزیکی و هندسی شهر تبریز تأثیر بسیار زیادی در افزایش
جزیرة حرارتی شهر بر جای میگذارد؛ بهطوری که هر قدر ساختمانها بلندمرتبهتر و با فاصلة نزدیك به هم و عرض
معابر کمتر باشد مقدار شدت جزیرة حرارتی بیشتر است و بالعکس این شرایط ،مقدار شدت جزیرة حرارتی کمتر خواهد
بود .با کاهش اندازة عرض معابر ،الگوی بادهای محلی تغیر یافته است و بهندرت میتوانند آزادانه در معابر گردش کنند و
حرارت را به خارج از محیط هدایت و دمای آنجا را تعدیل نمایند .معابر کمعرض در طول روز گرما را جذب میکنند و تا
ساعتها پس از غروب آفتاب آن را در محیط شهری نگه میدارند .این معابر کمعرض همانند درهای عمیق و باریك به
کاهش طول موج بلند تابش از محیط عرض باریك خیابان منجر میشوند و گرما را در سطح معابر نگه میدارند که این
عمل موجب باالرفتن شدت جزیرة حرارتی میشود .همانطور که نتایج نشان داد ،در کوی ولیعصر ،از میان  10بلوک،
بلوک  Dبا  1/9درجه و بلوک  Hبا  8/2درجة سانتیگراد دارای کمترین و بیشترین مقدار شدت جزیرة حرارتی هستند .در
منطقة شنب غازان نیز از میان بلوکها ،بلوک  Gبا  0/8درجه کمترین و بلوک  Bبا  6/8درجه بیشترین شدت جزیرة
حرارتی را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،میتوان اذعان کرد که با توجه به عرض معابر و ارتفاع ساختمانها در کوی
ولیعصر و منطقة شنب غازان بهترتیب بلوک  Dو  Gاستانداردترین و بلوک  Hو  Bغیراستاندارترین پیکربندی را در این
مناطق دارا می باشند .نتایج نهایی نشان داد با اینکه ارتفاع ساختمان در افزایش شدت جزیرة حرارتی نقش بسزایی دارد،
بر اساس برآورد حاصل از مدل رگرسیون چندمتغیره ،اثر عرض معابر در کوی ولیعصر با  0/91بسیار بیشتر از ارتفاع
ساختمان با  0/6و در منطقة شنب غازان با  0/92بسیار بیشتر از ارتفاع ساختمان با  0/5در تغییرات شدت جزیرة حرارتی
نقش دارد .همچنین ،مقایسة متغیرهای عرض معابر و ارتفاع ساختمان در مناطق مورد مطالعه نشان داد که عرض معابر
در کوی ولیعصر کمترین تأثیر را نسبت به منطقة شنب غازان داشته و ارتفاع ساختمانها بالعکس .نتایج حاصل از دمای
سطح زمین در مناطق مورد مطالعه نیز نشان داد که کوی ولیعصر در دو فصل زمستان و تابستان بهترتیب بیشترین و
کمترین دما را دارد؛ در حالی که دمای سطح زمین در هر دو فصل زمستان و تابستان در منطقة شنب غازان تفاوت
چندانی نداشته و دمای سطح زمین در این منطقه در سطح پایینی قرار دارد.

سپاسگزاری 
از معاونت شهرسازی و معماری -شهرداری تبریز و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تبریز جهت در اختیار
گذاشتن دادههای مورد استفاده قدردانی میشود.

منابع 
.1

رمضانی ،بهمن و دختمحمد ،سیدهمریم ،1389 ،شناخت محدودة مکانی تشکیل جزیرة گرمایی در شهر رشت ،پژوهش و برنامـهریـزی
شهری ،دورة  ،1شمارة  ،1صص .64-49

.2

شکیبا ،علیرضا؛ ضیائیان فیروزآبادی ،پرویز؛ عاشورلو ،داوود و نامداری ،سودابه ،1388 ،تحلیل رابطة کاربری و پوشـش اراضـی و جزایـر
حرارتی شهر تهران ،با استفاده از دادههای  ETMو  ،TMمجلة سنجش از دور و  ،GISسال  ،1شمارة  ،1صص .56-39

.3

صادقینیا ،علیرضا؛ علیجانی ،بهلول و ضیائیان ،پرویز ،1391 ،تحلیل فضایی -زمانی جزیرة حرارتـی کـالنشـهر تهـران بـا اسـتفاده از
سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،مجلة جغرافیا و مخاطرات محیطی ،سال  ،1شمارة  ،4صص .17-1
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.4

عزیزی ،قاسم؛ شمسیپور ،علیاکبر؛ مهدیان ماهفروزی ،مجتبی و میری ،مرتضی ،1392 ،تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران
از الگوهای همدیدی جو ،فصلنامة محیطشناسی ،دورة  ،39شمارة  ،4صص .66-55

.5

عشقی ،ابوالفضل و قنبرزاده ،هادی ،1387 ،مبانی میکروکلیماتولوژِی و آب و هوای محلی ،مشهد :سخنگستر.

.6

علویپناه ،سیدکاظم ،1397 ،کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک) ،تهران :دانشگاه تهران.

.7

علیجانی ،بهلول؛ طوالبینژاد ،میثم و صیادی ،فریبا ،1396 ،محاسبة شدت جزیرة حرارتی بر اساس هندسة شهری موردمطالعـه( :محلـة

.8

کوچهباغ شهر تبریز) ،نشریة تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال  ،4شمارة  ،3صص .112-99
فرید ،یداله ،1388 ،جغرافیا و شهرشناسی ،تبریز :دانشگاه تبریز.

.9

کاویانی ،عباس؛ سهرابی ،تیمور و دانشکار آراسته ،پیمان ،1392 ،تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اخـتالف نرمـالشـده
( )NDVIدر تصاویر سنجندههای  MODISو  ،Landsat ETMنشریة هواشناسی کشاورزی ،دورة  ،1شمارة .25-14 ،1

 .10کرمیراد ،سینا؛ آبادی ،محمدعلی و حبیبی ،امین ،1397 ،سنجش تأثیر هندسة شهری بر شـرایط آسـایش حرارتـی بیرونـی در مقیـاس
خرداقلیم در فضای باز مجتمع مسکونی گلدشت شیراز ،فصلنامة برنامهریزی منطقهای ،سال  ،8شمارة  ،29صص .172-161
 .11مجنونی توتاخانه ،علی و رمضانی ،محمد ابراهیم ،1398 ،بررسی و ارزیابی وضعیت جزیرة حرارتی کالنشهر تهران با استفاده از تصـاویر
ماهوارهای ،محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران) ،دورة  ،72شمارة  ،1صص .43-29
 .12محرمی ،جاوید ،1393 ،بررسی نقش کاربری اراضی در تولید جزیرة گرمایی شهری (مطالعة موردی :شهر تبریز) ،پایاننامـة کارشناسـی
ارشد ،دانشگاه تبریز.
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