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مقدمه
اندازهای انسانی را تشکیل داده و تأثیرات قابل توجهی بر  ترین چشم امروزه، مناطق شهری نسبت به چند دهة پیش غالب

اند. یکی از مخاطرات محیطی نوظهور ناشی از گسترش شهرنشینی پدیدة  روی اکوسیستم محلی و جهانی برجای گذاشته

بین مناطق شهری نسبت به روستاهای اطراف آن شناخته که با تفاوت درجة حرارت است  UHI1ی یا حرارت رةیجز

اطراف  روستاهای از بیشتر روز طول شهری در های ساختمان سطوح (. شدت گرمای2015، و بوزونت نیدالوئشود ) می

 و تبخیر اگرچه حالت این شود. در می خورشید تشعشعات مانعِ ها دم، دیوارهای ساختمان سپیده طوری که از شهر است؛ به

ها در مراکز شهری به دلیل  (. این اثر ساختمان1388شود )فرید،  می تشدید حرارتی تشعشعات اثر است، ضعیف تعرق

جزیرة (. 1387قنبرزاده،  و شود )عشقی ارتفاع و فشردگی بیشتر بوده و موجب افزایش درجة حرارت در مراکز شهری می

متری باالی 300الی  200در محور عمودی حرارت تا ارتفاع  حرارتی در دو محور افقی و عمودی قابل مطالعه بوده که

ها نفر از  رسد. این پدیده، که میلیون متر نیز می 500ها به  گیرد و در روزهای صاف و بدون ابر زبانه سطح شهر اوج می

مین از بین طبیعی سطح ز  گیرد که درصد زیادی از پوشش مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده، هنگامی شکل می

(. به بیانی 1391دهد )موسوی بایگی و همکاران،  ها، و سایر تأسیسات شهری می ها، جاده رفته و جای خود را به ساختمان

ها و مناطق صنعتی، دمای مناطق شهری نسبت به  دیگر، با توسعة شهرنشینی و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگلی به خانه

طور کلی، پدیدة جزیرة  (. به1973شود )اوک،  جاد پدیدة جزیرة حرارتی شهری میدیگر مناطق افزایش یافته و سبب ای

های شهرسازی، آلودگی هوا، گرمای انسانی، وجود سطوح نفوذناپذیر در سطح شهر، خواص  حرارتی ناشی از ویژگی

جزیرة حرارتی  یریگ در شکل گذاراز عوامل تأثیر یکی هندسة شهریحرارتی مواد هندسة سطوح شهری است. بنابراین، 

 -)ناکاتا و آسمان تعامل دارد نیزم نیب ةبا مبادل یحرارت یبازتاب، جذب و نگهدار ةدیپد ه واسطةب د ورو یشمار م به

 (.2018اوساکی و همکاران، 

که به آن شود  گیری آب و هوای متمایزی منجر می                 زمین در نواحی شهری به شکل  شهرنشینی با تغییر انواع پوشش

به هستند،  ینواحی از شهر، که دارای ساخت و سازهای کمتر(. 1989)راث و همکاران،  شود آب و هوای شهری گفته می

تری  دلیل تفاوت در دمای هوا، رطوبت، سرعت و جهت باد، و مقدار بارندگی با سایر نواحی شهری آب و هوای متفاوت

، سنگ فرش، ساختمان، بتون، آسفالتبدیل سطوح طبیعی به سطوح سفت از قبیل ها عمدتاً به جهت ت دارند. این تفاوت

که دارای ظرفیت و قابلیت هدایت حرارتی بیشتری هستند، و همچنین وجود  های باریك خیابان، بلند یها ساختمان

مناطق شهری آب و (. به بیانی دیگر، 2009ست )چن و همکاران، هوا ةکنند و وسایل تهویه ،ها نقلیه، کارخانه وسایل

دهند که این مسئله به دلیل تعدادی از عوامل پیچیده  شوند تغییر می هوایی را که باعث ایجاد فضای شهری مختلف می

مانند از دست رفتن سرمایش در سطوح پوشش گیاهی، افزایش فعالیت انسانی، و ذخیرة حرارتی در محیط شهری و 

همچنین، وسعت شهر و بافت کالبدی آن نیز در شدت یا ضعف (. 2012، نگچوو لورمور همچنین تأثیر درة شهری است )

ها از یکدیگر در برخی نقاط مانع تشکیل جزیرة  این پدیده دخالت دارند. مثالً، کاهش تعداد طبقات یا انفصال ساختمان

 بزرگ شهرهای در رارتیجزایر ح شهرها، توسعة آن دنبال به و شهرنشینی رشد به توجه با شود. امروزه حرارتی شهری می

 رشد تقویت محلی، الگوی بادهای تغییر با (. جزیرة حرارتی2008اند )چن و همکاران،  گرفته پیش در رشدی رو به روند

ناراحتی و عدم آسایش  سبب و آورد می پایین را شهری بارش هوای میزان بر تأثیر و برق، و رعد افزایش مه، و ابرها

دهد )لیو  می افزایش را دیگر تنفسی های بیماری انواع و آسم بروز احتمال ها انسان سالمتی بر تأثیر با شود و شهرنشینان می

 انتشار . افزایش1توان به موارد زیر اشاره کرد:  در کل، از جمله آثار تخریبی جزایر حرارتی شهری می (.2011و زانگ، 
                                                                                                                                                                   
1. Urban Heat Island 
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 برای برق تقاضای از اوج درصد 10 الی 5 گرمایی جزایر اثر: انرژی مصرف افزایش .2 هوا؛ آلودگی و ای گلخانه گازهای

 ای میصورت مستق به توانند می ییگرما ریجزا :یسالمت دیتهد. 3دارد؛  برعهده را شهرها درها  ساختمان سرمایش

 یگرما بام سطوح و گرم سطوح: آب کیفیت . کاهش4؛ گذارندب شهروندان تأثیر یو رفاه اجتماع یبر سالمت میرمستقیغ

 نهرها، به آب این و برند می باال را آب دمای و روند می زهکشی یها به لوله که کنند می منتقلها   سیالب به را اضافی

اندازد  خطر به را آبزیان بوم زیست تواند می گرما سریع تغییرات همچنین، .ریزد ها می برکه و ،ها دریاچه ،ها رودخانه

 (.51: 1389محمد،  رمضانی و دخت به نقل از 1396)علیجانی و همکاران، 

به  شده های انجام پیمایش های هواشناسی یا های ایستگاه داده با سنتی طور بهدر گذشته، مطالعة جزایر حرارتی شهری 

به دلیل داشتن وضوح مکانی از دور  ای و سنجش  های ماهواره گرفت، اما امروزه از داده می صورت نقلیه وسایل کمك

بیشتر استفاده  تر های سنتی و مطالعة دقیق کاهش ضعف روش هواشناسی، های های زمینی ایستگاه دادهبه  بیشتر نسبت

بودن، و  هنگام به به دلیل پوشش وسیع، از دور  سنجش تصاویر (.1397پناه،  ؛ علوی1391 نیا و همکاران، صادقیشود ) می

 و حرارتی های نقشه تهیة مناسبی در اطالعاتی بعمن الکترومغناطیس طیف حرارتی محدودة در اطالعات کسب توانایی

(. همچنین، هندسة شهری با درنظرگرفتن 1388 همکاران، و )شکیبا آیند می شمار به زمین سطح تشعشی انرژی تخمین

سازی شدت جزیرة حرارتی در سطح زمین و در حد یك  ارتفاع ساختمان و عرض خیابان به محاسبة حجم شهرها و شبیه

ای خارج است. با توجه به اینکه در برخی از شهرها محالتی وجود  دازد که این مورد از عهدة تصاویر ماهوارهپر محله می

های همسایه وجود دارد، هندسة  دارد که در آن فضای خالی بزرگ در فواصل بین جلوی یك ساختمان با ساختمان

تبریز، (. 1396ها ارائه دهد )علیجانی و همکاران،  نتری از تغییر فاصله بین نمای ساختما تواند محاسبة دقیق شهری می

 و صنعتی های فعالیت همچنین و شهرنشینی روند شتابان افزایش باترین شهر شمال غرب کشور،  عنوان بزرگ به

لزوم بررسی جزایر حرارتی و تغییرات آن و همچنین شناسایی  های اخیر، عظیم ساختمانی در طی دهه وسازهای ساخت

عنوان  عنوان محلة پُرتراکم و شنب غازان به بدین منظور، در این تحقیق کوی ولیعصر به. طلبد را می آن بر مؤثر عوامل

ای  ها و تصاویر ماهواره محلة کمتراکم مطالعه و بررسی شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از داده

 دسة شهری پرداخته شود.به پایش جزیرة حرارتی و رابطة این پدیده با هن

های  های متفاوت با داده در داخل و خارج از کشور تحقیقات بسیاری در رابطه با بررسی جزیرة حرارتی به شیوه

سازی جزیرة حرارتی صورت گرفته است  سنجش از دور و همچنین تحقیقاتی در زمینة محاسبة حجم شهرها و شبیه

و ارتباط  نیسطح زم یدما یالگو یرو بر شتریب نیشیمطالعات پ ،مطالعات پژوهش حاضر با سایر ةر مقایس(. د1)جدول 

 یبررسو در زمینة هندسة شهری کمتر کار شده است. متمرکز بوده  نیزم یو انواع کاربر یاهیآن با شاخص پوشش گ

از جزیرة حرارتی  ةبه مسئل ن طور که بایدحال آه دهد که تا ب یهم نشان متبریز گرفته در رابطه با شهر  مطالعات انجام

جزیرة شدت  یبررسشده در  های انجام با پژوهش حاضر قیتحق زیوجه تما. پرداخته نشده است دیدگاه هندسة شهری

 محالت کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز با توجه به تأثیر هندسة شهری است. حرارتی
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.پیشینةتحقیق1جدول
پژوهشهاییافتهعنواننویسندگان)سال(
علیجانی و همکاران 

(1396) 
هندسة شهری  اساس بر جزیرة حرارتی شدت محاسبة

 تبریز شهر باغ  کوچه محلة: موردمطالعه
شدت جزیرة  زانیمکمتر باشد و عرض معابر  تر مرتبههر چه بناها بلند زیباغ تبر کوچه ةمحل در

 ر خواهد بود.کمت زین حاکم باشد مقدار جزیرة حرارتی طیشرا نیعکس ا قدر و هر بیشتر حرارتی

راد و همکاران  کرمی
(1397) 

 یحرارت شیآسا طیسنجش تأثیر هندسة شهری بر شرا
باز مجتمع  ی: فضایپژوه )مورد  میاقل خرد  اسیدر مق یرونیب

 (رازیگلدشت ش یمسکون

آسمان،  دید بیضر لیآن از قب گذارهندسة شهری و عوامل تأثیر یطراح یتوجه به چگونگ
در فصول گرم سال  تیفیباک یباز شهر یدر خلق فضاها یریگ و جهت ی،شهر ةتناسبات در

 .دارد یانیشا تیاهم

محمودزاده و همکاران 
(1397) 

 ةهای شهری در ایجاد جزایر حرارتی )مطالع تأثیر کاربری
 موردی: شهر مشهد(

سبز را  یفضا نیشتریدما و ب نیکمتر 12 ةسبز و منطق یفضا نیدما و کمتر نیشتریب 6 ةمنطق
 داراست.

توتاخانه و  یمجنون
 (1398) یرمضان

شهر تهران با  جزیرة حرارتی کالن تیوضع یابیو ارز یبررس
 یا ماهواره ریاستفاده از تصاو

حرارت شهری بیشتر در مناطق شمالی این شهر قرار داشته که ناشی از وجود شهرک  ةاثر جزیر
بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی  ،افی کوهستانی است. همچنینصنعتی و توپوگر

به نحوی که با کاهش پوشش گیاهی میزان دمای سطح این شهر  ؛تهران ارتباط وجود دارد
 افزایش یافته است.

 (2018محمد و سلمان )
جزیرة  یریگ بر شکل شهری سبز ةتأثیر هندسه و منطق

 در شهر بغداد یحرارتی شهر

 Tsو  Tmrtطور قابل توجهی به کاهش  رو، هندسة شهری و مناطق سبز به در مقیاس سطح پیاده
ندارد. بیشترین تأثیرات ویتامین و  Taکند؛ در حالی که هیچ تأثیر قابل توجهی بر روی  کمك می

Tmrt .در طول ساعات روز بودند؛ در حالی که در طول شب هیچ تأثیری نداشتند 

 سوزا و الریآگ -رزیرام
(2019) 

بر شدت جزیرة  ات: تأثیرتیو تراکم جمع یشکل شهر
 ایدر بوگوتا، کلمب یحرارتی شهر

درجة  1نفر در کیلومتر مربع باعث افزایش اختالف دمای هوا باالتر از  14500تراکم باالی 
شود. عالوه بر این،  گراد، انسداد بیشتر آسمان، و کاهش مناطق سبز و پوشش گیاهی می سانتی

ـ  ـ که ناشی از تراکم جمعیت است کل شهری با پوشش اراضی و تغییرات مورفولوژی شهریش
 های دمایی دارد. تأثیر زیادی در تفاوت

 (2019الو و همکاران )
 یمختلف شهر های محیطباز در  هایفضا یحرارت شیآسا

 یبرا یکردیبا تراکم باال: رو یریگرمس مهین یشهرها
 (LCZ) یمحل ییآب و هوا نواحی یبند طبقه

یکی  ،کند. همچنین یك مشخصه از هر دو محیط فیزیکی و حرارتی فراهم می LCZ بندی طبقه
ها برای بررسی رابطه بین محیط حرارتی و ادراکات ذهنی با استفاده از سیستم  از اولین تالش

 است. LCZ بندی طبقه

لیانگ و همکاران 
(2020) 

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

توسعة شهری، تراکم جمعیت، پیچیدگی هندسة شهری، و شاخص پوشش گیاهی همگی نقش 
کند؛ در حالی که نقش نور شب، کشیدگی هندسه، و  تری در افزایش جزیرة حرارتی ایفا می مهم

تدریج در حال  بهپوشش جنگلی کمتر تأثیرگذار است که در این میان سهم نسبی هندسة شهری 
 افزایش است و باید در سطح پیشرفته توسعة شهری ارزیابی شود.

1399منبع:مطالعاتنگارندگان،

ینظریمبان
حرارتشهرییاجزیرۀحرارتی

فرض کرد که  توصیف کرد. وی لندن میاقلهاوارد در کتاب   پدیدة جزیرة حرارتی را لوک 1833برای اولین بار در سال 

خورشید توسط سطوح عمودی شهر و فقدان  ةجذب بیشتر اشع فی در شهرها در طول تابستان به دلیلگرمای اضا

( جزو اولین کسانی بود که با درنظرگرفتن 1981(. همچنین اوک )2011است )گارتلند،  رطوبت برای تبخیری دسترس

به بررسی یك مدل تجربی شود  ها/ عرض معابر( درنظر گرفته می )ارتفاع ساختمان W/Hمورفومتری شهر که با نسبت 

بینی حداکثر شدت جزیرة  ساده درمورد جزیرة حرارتی مبادرت کرد و به توسعة آن پرداخت که این مدل قادر به پیش

لیل توسعة بیشتر جوامع و (. از آن زمان تا به حال به د2018اوساکی و همکاران،  -حرارتی در یك مکان است )ناکاتا

 (.2009یافتن فرایند شهرنشینی پدیدة جزیرة حرارتی مورد توجه محققان قرار گرفته است )چن و همکاران،  شتاب

باشند  یحرارت بیشتر ةدرج ینواحی دارا ریسا بهنسبت که شود  میاز شهر را شامل  ای نواحی یجزیرة حرارت شهر

 یگذار نامطور کلی،  به(. 2008، باشد )هایدت و نیف افتهی شیافزا یطق شهرها در کل سطح منا حرارت آن ةو درج

ناحیة  شکل یشوند که تا حدود می جادیمانند ا  رهیدما به شکلی جز دلیل است که خطوط هم نیبه ا یجزیرة حرارت شهر

جزیرة حرارت شهری بر روی زمین و  (.2003کند )ووگ و اوک،  شهری را منعکس و آن را از مناطق اطراف متمایز می

ای مشاهده  گیرد و شهر به اتمسفرش وابستگی شدیدی دارد، ولی در حومة شهر چنین وابستگی اتمسفر شکل می

مانند در طول روز انرژی بیشتری جذب  های دره های عمودی و خیابان شود. مرکز شهر به علت وجود ساختمان نمی

دارد. سطوح عمودی متعدد فرصت بیشتری برای جذب گرما  ی را در خود نگه میکند و در تمام طول شب آن انرژ می

گردانند. هوای گرم به علت اجتماع  کنند و باالخره به آسمان برمی دارند و بخش اعظم این گرما را به یکدیگر منعکس می
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د حومة شهر به طرف مرکز شهر آیند. هوای سر شوند و در حومة شهر پایین می های بلند بعداً سردتر می فشردة ساختمان

شود که فقط به  سان، یك سیستم چرخشی جریان هوا ایجاد می گیرد. بدین کند و جای هوای گرم را می جریان پیدا می

کرد که مرکز شهر دارای درجة حرارت  اظهار  19اواسط قرن  1هان  (.1393وسیلة بادهای شدید قابل تغییر است )محرمی، 

گیری درجة حرارت تأکید کرده است )چاو  حی اطراف آن است. وی بر این عامل از طریق ثبت اندازهباالتری نسبت به نوا

(. فرایندهای متعددی در بین اجزای ساختار شهر حضور دارند که در عملکرد حرارتی شهر و تشکیل جزیرة 2006و راث، 

 اند از: ها عبارت ترین آن حرارتی مؤثرند که مهم

گزینی پوشش گیاهی با  ( به علت جای4، هدایت حرارتی3، ظرفیت حرارتی2فیزیکی سطوح )آلبدوهای  تغییر در ویژگی

 استفاده از آسفالت و بتون؛

 کاهش رطوبت سطحی مورد نیاز برای تبخیر و تعرق؛

 های نزدیك به سطح؛ تغییرات شار تابشی و جریان

 (.2007ساز )شیائو و همکاران،  انتشار گرمای انسان

فرایند و مکانیزم تشکیل این دو . کرد میتقس 6یو اتمسفر 5یتوان به دو نوع سطح را می یحرارت ریجزا ی،طور کل به

ها با هم  های کاهش اثرات آن ها و تا حدی روش گیری آن های شناسایی و اندازه نوع جزیرة حرارتی از لحاظ روش

شود.  یداده م شینما یحرارت ریتصاو که در است نیسطح زم یمربوط به دما یجزیرة حرارتی سطحمتفاوت است. 

توان مناطق داغ شهری را  گیری اشعة مادون قرمز منتشرشده توسط سطوح می درواقع، در این نوع جزیرة حرارتی، با اندازه

جزیرة حرارتی و  7(CLHI)تاج پوشش الیة  جزیرة حرارتی خود به دو نوع یاتمسفر شهری جزیرة حرارتی شناسایی کرد.

تا  نیاز سطح زم یعنی واه یها هیدر ال (CLHI)الیة پوششی  شود. جزیرة حرارتی یم میتقس 8(BLHI)ی مرزیة ال

. در مطالعات مربوط به جزایر حرارتی، دمای هوای الیة تاج پوش معموالً در شود یها را شامل م درختان و ساختمان یباال

 از سطح باالیجزیرة حرارتی  یمرز یةال شود. نظر گرفته میمتر باالتر از سطح زمین در 3تا  5/1ارتفاع مردم یا در حدود 

سازند  اندازهای شهری جو را متأثر نمی ای که چشم شود و تا نقطه شروع می ها( و تاج درختان )پشت بامها  ساختمان

(. از 1982متر متغیر است )اوک،  1000-100گیرد. ضخامت این الیه از  یابد و تقریباً یك مایل را دربر می گسترش می

وط به جزایر حرارت شهری بین این دو نوع جزیرة حرارتی اتمسفری، جزیرة حرارتی الیة پوششی در بیشتر تحقیقات مرب

 اشاره شده است. های این دو نوع جزیرة حرارتی )سطحی و اتمسفری( به ویژگی 2 در جدول(. 2012مد نظر است )اندرو، 

                                                                                                                                                                   
1. Hann 

2. Albedo 
3. Thermal Capacity 
4. Thermal Conductivity 
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6. Atmospheric 
7. Canopy Layer Urban Heat Island 

8. Boundary Layer Urban Heat Island 
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هایاساسیجزیرۀحرارتیسطحیواتمسفری.ویژگی2جدول
ویژگیجزیرۀحرارتیسطحیجزیرۀحرارتیاتمسفری

 گسترش مکانی کوچك باشد یا اصالً تشکیل نشوددر طول روز ممکن است از نظر  -
 افتد بیشترین اوج در شب یا قبل از غروب و در زمستان اتفاق می -

 حضور در طول تمام روز و شب -
 بیشترین اوج در طول روز در تابستان -

 گسترش زمانی

 تنوع کمتر
 گراد درجة سانتی 3تا  1روز: 
 گراد درجة سانتی 12تا  7شب: 

 مکانی و زمانی زیاد دارای تنوع
 گراد درجة سانتی 15تا  10روز 

 گراد درجة سانتی 10تا  5شب 

نقطة اوج )بیشترین اوج 
 شرایط جزایر حرارتی(

 گیری مستقیم اندازه
 های ثابت هواشناسی ایستگاه

 سیار 1های تراور

 گیری غیرمستقیم اندازه
 سنجش از دور

 روش معمول شناسایی

 نقشه همدما
 حرارتینمودار 

 تصویر معمول تصاویر حرارتی

1997اوک،منبع:

شدتجزیرۀحرارتی

درجة حرارت  (.1392انداز آن بیشتر است و ویژگی یك جزیرة گرم را داراست )کاویانی،  دمای یك شهر از دمای چشم

ی بین نقطه مزبور و دمای جزیرة حرارتی شهرها در یك نقطه از حداکثر مقدار خود برخوردار است. بنابراین، اختالف دما

تعریف  ΔTu-r(max)صورت  شدت جزیرة حرارتی را به( 1987. اوک )شود عنوان شدت جزیرة حرارتی تلقی می حومة شهر به

جوار است؛ جایی که آثار  عنوان اختالف بین اوج دمای سطح شهر و حداکثر دمای مناطق روستایی هم کند که به می

راجکا پان، جیمی و لیم  (. با توجه به نظریات2008شود )مونتاوز و همکاران،  اثر فرض می بیجزیرة حرارتی بر آن 

شود: دستة اول: عوامل هواشناسی شامل  عوامل مؤثر بر وقوع و شدت جزیرة حرارتی به دو دسته تقسیم می(، 2014)

راکم ساختمانی، نسبت ابعاد، عامل سرعت و جهت باد، رطوبت و پوشش ابر؛ دستة دوم: محصول طراحی شهری شامل ت

های  شدت جزیرة حرارتی بستگی شدیدی به سیستم(. 2018اوساکی و همکاران،  -)ناکاتادید آسمان، و مواد ساختمانی 

های آرام )بدون باد( و صاف دارای بیشترین مقدار  طوری که در طول روز نسبتاً ضعیف است و در شب هواشناسی دارد؛ به

(. به عبارتی دیگر، بیشینة شدت جزیرة حرارتی معموالً در ساعات شبانه و کمینة 1391گی و همکاران، است )موسوی بای

کند، شدت جزیرة حرارتی نیز متغیر است.  دهد. از آنجا که بیالن انرژی در شهرها تغییر می آن در ساعات روزانه رخ می

(. 1392رهای مختلف یکسان نیست )عزیزی و همکاران، بنابراین، الگوی جزیرة حرارتی به لحاظ فضایی و زمانی در شه

ساخت بیشتر  هایی که جزیرة حرارتی شدت بیشتری دارد، میزان پوشش گیاهی کم و سطوح نفوذناپذیر انسان در پهنه

(. کاهش شدت جزیرة حرارتی شهری به معنای پیشگیری از هدررفت سرمایه، 2006شود )شیان و کرین،  مشاهده می

بار آن بر سالمت جسمی، روحی، و روانی جامعه است )هاشمی  انرژی، و جلوگیری از آلودگی هوا و آثار زیانسازی  ذخیره

شدن جهانی زمین، اتخاذ تمهیدات الزم در زمینة کاهش شدت جزیرة حرارتی  (. با توجه به گرم1392و همکاران، 

 ضرورتی دوچندان دارد.

هاوروشپژوهشداده
محدودۀموردمطالعه

درجة عرض شمالی قرار دارد )شکل  14/38درجه تا  01/38درجة طول شرقی و  39/46درجه تا  17/46شهر تبریز بین 

شود.  کیلومتر مربع مساحت، پس از تهران و مشهد، سومین شهر بزرگ کشور محسوب می 51/244 (. این شهر با1

                                                                                                                                                                   
1. Traverses 
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وجه به این رقم ششمین شهر پُرجمعیت ایران نفر بوده که با ت 1593373بالغ بر  1395جمعیت شهر تبریز در سال 

ی و جمهور هیترک یکشورها یکنسولگر است. زیشهر تبر تیرجمعپُ یها از محله یکی لیعصرو یکوشود.   محسوب می

از  یکیدر جنوب و  زیتبر 5 ةمنطق یشهردار ،نیهمچن. اند قرار گرفته یکو نیا یدر مناطق شمال جانیآذربا

مرکز  نیکه نخست ،زیتبر یارت جهانجند. مرکز تا واقع شده عصریول یدر مرکز کو زیتبر یمرکز یشهردار یها ساختمان

این کوی به دو قسمت ولیعصر جنوبی و  است.  منطقه واقع شده نیدر شمال ا زین ،شود یشناخته م رانیا یتجارت جهان

به اتوبان کسایی دسترسی  ولیعصر جنوبی سمتشود که از سمت ولیعصر شمالی به اتوبان پاسداران و از  شمالی تقسیم می

و بدون احتساب اراضی غیرمسکونی از طرف شمال به خیابان فرهنگ  استشنب غازان یکی از مناطق غرب تبریز . دارد

سنتو یا بلوار کارگر و از شرق به  ةن و از غرب به جادآه بهمن یا خیابان راه 22و خیابان قدس و از جنوب به خیابان 

، «آباد حکم»، «خطیب»، «آخونی»این محله در همسایگی محالت  .شود پزشکی یا شهید نجاتی محدود می خیابان دام

 .قرار دارد« شهرک امام»یا « سازی خانه»و  ،«قراملك»

 

 
.موقعیتمنطقهموردمطالعه1شکل

1399منبع:نگارندگان،

روشپژوهش
های مورد  در این پژوهش داده است. کاربردی -یا توسعه تیماه یو دارا یلتحلی -یفیپژوهش حاضر از نظر روش توص

نقشة . 1های زیر استفاده شد:  دست آمد. در این پژوهش از داده ای، اسنادی، و میدانی به نیاز از طریق مطالعات کتابخانه

صورت شیب   بهاین نقشه از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تبریز : 1:2000کاربری اراضی شهر تبریز 

ها از  الیة طبقات ساختمانها:  . الیة طبقات ساختمان3؛ dem 1:2000. 2 است؛ 1390مربوط به سال  تهیه شد که فایل

. الیة 4است؛  1390ل صورت شیب فایل تهیه شد که مربوط به سا شهرداری تبریز به  -معاونت شهرسازی و معماری

http://www.tabrizmelk.com/?districtId=273
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. 5صورت شیب فایل تهیه شد؛  شهرداری تبریز به -الیة شبکة معابر نیز از معاونت شهرسازی و معماریشبکة معابر: 

OLIسنجندة  8ای لندست  تصویر لندست: در این تحقیق از تصویر ماهواره
TIRSو  1

برای  34و ردیف  163در گذر  2

 در که اوک،نظری - عددی معادلة از تحقیق برای اجرای این استفاده شده است. 12/08/2019و  13/01/2019های  سال

 ARCافزار  نرم از استفاده ، ابتدا با(H/W)عرض  -ارتفاع نسبت اجرای محاسبة استفاده شد. برای داد، ارائه1981 سال

GIS10.5 جزیرة حرارتی تغییرات در مؤثر های ساختمان متوسط ارتفاع تعیین جهت سپس وتعیین  معابر مرکزی محور 

 گرفته شنب غازان درنظر  متری برای منطقة15برای کوی ولیعصر و شعاع  معابر محور و راست چپ متری سمت20شعاع 

 مورد نظر های بلوک مناسب هر دو منطقه، شعاع انتخاب از ها به پهنای معابر بستگی دارد(. پس شد )انتخاب شعاع

( برای کوی 11تا  1( برای منطقة شنب غازان و )5تا  1طبقات ساختمان ) تعداد به توجه تفکیك شد. با و استخراج

های مناطق مورد  بلوک تعیین شد. با توجه به معابر، بلوک هر ناهمگنی یا میزان همگنی بلوک و هر متوسط ارتفاع ،ولیعصر

 ارتفاع محور، هر در ساختمانی مناسب بلوک انتخاب شعاع از تفکیك شد. پس Jتا  Aبلوک مختلف از  10مطالعه به 

 در جزیرة حرارتی شدت، H/Wنسبت  از استفاده با بندی شد. سپس، دستة کم، متوسط، و زیاد طبقه سه به نیز ها ساختمان

 تبریز، شهر جزیرة حرارتی شدت تغییرات بر ساختمان ارتفاع و معابر عرض اثر برآورد شد. همچنین، برای محاسبه بلوک هر

ولیعصر و شنب کوی نهایتاً پس از محاسبة شدت جزیرة حرارتی در مناطق  .گرفته شد کار به چندگانهرگرسیون  مدل

(LST)غازان، شدت جزایر حرارتی هر دو منطقه با هم مقایسه شد و با نقشة دمای سطح زمین 
اخذشده از سنجندة  3

TIRS  زیر استفاده شد:افزارهای  در این پژوهش از نرمشد. تطبیق داده  8لندست ماهوارة 

نرم همگن و ناهمگنی در برای تهیة نقشة  ARC GIS10.5افزار  در این تحقیق از نرم :GISARCافزار

های مناطق مورد مطالعه و نقشة دمای سطح زمین استفاده شد و همچنین  ها، نقشة تفکیك نهایی بلوک بلوک

 انجام شد؛  ARC Sceneها در سازی بلوک بُعدی سه

استفاده  8برای تصحیحات الزم بر روی تصویر حرارتی لندست  ENVI5.3در این تحقیق از  :ENVIافزارنرم

 شد؛

های اخذشده از تصاویر  دادن رگرسیون خطی چندمتغیره بر روی داده در این تحقیق برای انجام :SPSSافزارنرم

 استفاده شد.

 ساختار شهری تغییرات اثر بررسی جهت مناسب ابزار كی عنوان به تواند می مورفومتریك تحلیل و اوک، تجزیه به نظر

را نشان  Okeمراحل اجرایی مدل  2شکل  (.1999، گو و چانگد )گیر قرار مورد توجه شهر جزیرة حرارتی روی بر

 دهد. می

                                                                                                                                                                   
1. Operational Land Imager 

2. Thermal Infraraed Sensor 

3. Land Surface Temperature 
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Okeمراحلاجرایمدل2.شکل

1399منبع:نگارندگان،

، و بوزونت نیدالوئشود ) محاسبه می 1خیابان با استفاده از رابطة  بنا عرض شامل ارتفاع روش هندسة شهری در این

2015.) 

 

 

 ΔTu-r(max)جزیرة حرارتی شدت = حداکثر 

=H/W خیابان متوسط عرض و ساختمان متوسط ارتفاع بین نسبت 

 فیتوص یمناسب برا یها اهاز ر یکی H/W نسبت یساز هیدهد که شب یموردبحث نشان م یعدد -ینظر بنایم

 منجر شود یساز مدل قیاز طر یجزیرة حرارتی شهر شیتواند به افزا ینسبت م نیمقدار ا شیهندسة شهری است. افزا

 یبرآورد جزیرة حرارتی شهر یها روش رینسبت به سا یاریبس یها تیمز لمد نیا(. 2015اوساکی و همکاران،  -ناکاتا(

 تخمین شدت برای شده استفاده مدل و H/Wنسبت  هندسة شهری محاسبة برای شده انتخاب پارامتر بنابراین،دارد. 

 است. Okeمدل  جزیرة حرارتی حداکثر

هابحثویافته
بندیحاصلازانتخابشعاعمناسبوبلوکنتایج

متری سمت چپ و 20متر است. بنابراین، پس از تعیین محور مرکزی معابر، شعاع  40در محدودة ولیعصر پهنای معابر 

متری زیادبودن عرض معابر در این منطقه است. پهنای معابر در 20راست معابر درنظر گرفته شد. دلیل انتخاب شعاع 

متری در سمت چپ و 15متر است. بنابراین، در این منطقه نیز پس از تعیین محور مرکزی معابر شعاع  30شنب غازان 

 (.4و  3های  بودن عرض معابر در این منطقه است )شکل متری کم15راست معابر درنظر گرفته شد. دلیل انتخاب شعاع 

   ΔTu-r(max)=7,45+3,97ln(H/W)                                                                               (1رابطه )
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درسمتچپوراستمعابرکویولیعصروشنبغازانترتیبازراستبهچپنحوۀانتخابشعاعمناسب.به4و3هایشکل

2018اوساکیوهمکاران،-؛ناکاتا1396منبع:علیجانیوهمکاران،

استخراج و تفکیك شد. با توجه به تعداد  Jتا   Aبلوک 10های مورد نظر در هر دو منطقه به  با توجه به معابر، بلوک

متر(،  8متر(، متوسط ) 3بقه(، ارتفاع متوسط هر بلوک به چهار دستة کم )ط 11تا  1ها در کوی ولیعصر ) طبقات ساختمان

طبقه(، ارتفاع  5تا  1ها ) متر( و در منطقة شنب غازان نیز با توجه به تعداد طبقات ساختمان 30متر(، و خیلی زیاد )15زیاد )

بندی شد. بنابراین، میزان همگنی و  متر( طبقه 15متر(، و زیاد ) 8متر(، متوسط ) 3متوسط هر بلوک یعنی ارتفاع کم )

 (.8و  7و  6و  5های  ها تعیین شد )شکل  ها و تفکیك نهایی بلوک ناهمگنی بلوک
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هایکویولیعصروشنبغازانترتیبازراستبهچپنقشةهمگنوناهمگنیدربلوک.به6و5هایشکل

 1399منبع:نتایجپژوهش،

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

 

                       (1) رابطه 
1 2 3 ... 4h h h h

H
   


3

 

 

 

 
 
 

H= بلوک هر متوسط ارتفاع 

 =hمورد نظر شعاع در ساختمان هر ارتفاع 

=W خیابان هر متوسط عرض 

=Dr راست سمت های در بلوک مورد نظر شعاع تا بنا هر فاصلة 

                                                                                                 (2) رابطه
1 2 3 ... 4h h h h

H
x

   
 

 

 

 

        

 

               (3) رابطه      
1 2 3 ... 1 2 3 ...Dr Dr Dr Dry DI DI DI DIz

W
y z
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=Dl چپ سمت های بلوک در مورد نظر شعاع تا بنا هر فاصلة 

 رگرسیون چندگانه مدل تبریز، شهر جزیرة حرارتی شدت تغییرات بر ساختمان ارتفاع و معابر عرض اثر برآورد برای

ولیعصر و شنب غازان، شدت جزایر حرارتی کوی نهایتاً پس از محاسبة شدت جزیرة حرارتی در مناطق  .گرفته شد کار به

(LST)هر دو منطقه با هم مقایسه شد و با نقشة دمای سطح زمین 
 8ماهوارة لندست  TIRSاخذشده از سنجندة  1

بر اساس  یگسیلمند ةحرارتی و محاسب ریتصو یپس از تصحیحات الزم روتطبیق داده شد. محاسبة دمای سطحی

 شد. محاسبه 4رابطة 

                                                                                  (4)رابطة 
1 ( ) ( )

TB
LST

TB
Ln e

P




 

 

 گراد دمای سطح زمین بر حسب درجة سانتی =

  =TBدرجة حرارت در سطح سنجنده 

 = طول موج رادیانس بر حسب متر

P 438/1= برابر با 

e= گسیلمندی سطح زمین 

 

 
هایکویولیعصروشنبغازاننقشةتفکیکنهاییبلوکترتیبازراستبهچپ.به8و7هایشکل

1399منبع:نتایجپژوهش،

                                                                                                                                                                   
1
. Land Surface Temperature 

LST
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هاتجزیهوتحلیلیافته
 ( نشان داد3پس از محاسبات هندسة کوی ولیعصر، نتایج حاصل از خروجی )جدول 

اند، اما توزیع  صورت ناهمگن توزیع شده از نظر ارتفاع ساختمان به Jو  ،A ،C ،E ،G ،H ،I های که بلوک

از نظر عرض معابر تنوع کمتری  Eو  Fهای  ها دارد. اگرچه بلوک نشان از پیکربندی استاندارد آن D و  F ،Bهای  بلوک

( دارای الگوهای مختلفی هستند که ارزش حداکثر 4/8و  2/12ها ) ها دارند، از نظر ارتفاع ساختمان نسبت به سایر بلوک

UHI درجه است. سه بلوک  4و  4/5ترتیب  ها به آنA ،D،  وG  عالوه بر اینکه از لحاظ عرض معابر و ارتفاع

درجه با  9/2، و 9/1، 8/2و ارزش شدت جزیرة حرارتی با مقادیر  H/Wاند، از نظر نسبت   ها بسیار شبیه هم ساختمان

اند.  صورت کامل شبیه هم ها به نیز از نظر عرض معابر و ارتفاع ساختمان Gو  Jخوانی دارند. دو بلوک یکدیگر هم

 23/1با ضریب  Hو بلوک  25/0با ضریب  Dبین دو بلوک  H/Wهمچنین، مشخص شد که بیشترین اختالف نسبت 

درجه به  3/6یز بین دو بلوک به مقدار برقرار است؛ این تفاوت موجب شده است که اختالف حداکثر شدت جزیرة حرارتی ن

 ثبت برسد.

 هایخروجیحاصلازمحاسباتمورفومتریکویولیعصر.داده3جدول

UHI max(c)H/W ratioW med(m)H med(m)Axis
8/2 31/0 28 7/8 A 

7 90/0 8/8 8 B 
1/6 73/0 8/11 7/8 C 
9/1 25/0 2/29 4/7 D 
4/5 61/0 8/19 2/12 E 

4 43/0 3/19 4/8 F 
9/2 32/0 3/28 2/9 G 
2/8 23/1 2/9 4/11 H 
9/5 69/0 9/12 9 I 
9/2 32/0 3/28 2/9 J 

1399منبع:نتایجپژوهش،

از  E، و A ،B ،C ،Dهای  ( نیز نشان داد که بلوک4نتایج حاصل از محاسبات مورفومتری منطقة شنب غازان )جدول 

اند و  صورت همگن توزیع شده به  J، و F ،G ،H ،Iهای  اند، اما بلوک صورت ناهمگن توزیع شده نظر ارتفاع ساختمان به

از نظر عرض معابر دارای تنوع کمتری نسبت به سایر   Cو Fهای  ها دارد. اگرچه بلوک نشان از پیکربندی استاندارد آن

ها  آن UHI( دارای الگوهای مختلفی هستند که ارزش حداکثر 1/4و  1/5ا )ه ها هستند، از نظر ارتفاع ساختمان بلوک

ها بسیار شبیه به  عالوه بر اینکه از لحاظ عرض معابر و ارتفاع ساختمانH و  Iدرجه است. دو بلوک  6و  6/6ترتیب  به

همخوانی دارند. از نظر  درجه با یکدیگر 6/4و  2/4و ارزش شدت جزیرة حرارتی با مقادیر  H/Wاند، از نظر نسبت  هم

ان، از نظر عرض  متر اگرچه یکسان 1/4با  Fو  J های متر و همچنین بلوک 1/5با  Cو  Dها، دو بلوک  ارتفاع ساختمان

 دهند. تفاوت قابل توجهی را نشان می 4/16، و 8/5، 2/13، 2/6ترتیب  معابر به

بر اقلیم منطقه و میزان حرارت اطراف  H/Wتوان گفت میزان نسبت  ها، می مندرج در جدول H/W با توجه به نسبت

تر شود جزیرة حرارتی شهر نیز با روند صعودی همراه  هر چه میزان این نسبت بزرگ گذارد. ها و معابر اثر می ن ساختما

متوسط عرض معابر زیاد باشد جزیرة حرارتی خواهد بود. به عبارتی دیگر، هر چه میزان ارتفاع متوسط ساختمان نسبت به 

بودن عرض خیابان در امتداد قائم کم شده و باعث به تله  داد انرژی به واسطة کم کند، زیرا پس شهر نمود بیشتری پیدا می
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( و 2015های اوساکی و همکاران ) شود. نتایج بررسی داد آن به محیط خارج از شهر می افتادن حرارت و عدم پس

بر شدت جزیرة حرارتی مطابقت دارد.  H/W( با نتایج این تحقیق یعنی مؤثربودن نسبت 1396و همکاران ) علیجانی

ارتباط بین نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معابر و حداکثر جزیرة حرارتی در سطح کوی ولیعصر را نشان  9شکل 

افزایش یابد بر میزان شدت جزیرة  H/Wتوان اذعان کرد که هر چه مقدار نسبت  ، می9دهد. با توجه به شکل  می

درجه دارای کمترین و بلوک  9/1با  Dتوان دریافت که بلوک  ، می9شود. همچنین، با توجه به شکل  حرارتی افزوده می

H  توان اذعان کرد که با توجه به  اند. بنابراین، می درجه بیشترین شدت جزیرة حرارتی را به خود اختصاص داده 2/8با

غیراستانداردترین پیکربندی را در این منطقه  Hاستانداردترین و بلوک  Dها، بلوک  عرض معابر و ارتفاع ساختمان

 داراست.

ریمنطقةشنبغازانهایخروجیحاصلازمحاسباتمورفومت.داده4 جدول
UHI max(c)H/W ratioW med(m)H med(m)Axis

3/3 36/0 13 7/4 A 

8/6 85/0 4/5 6/4 B 

6/6 82/0 2/6 1/5 C 

6/3 38/0 2/13 1/5 D 

9/5 68/0 9 2/6 E 

6 70/0 8/5 4/1 F 

8/0 19/0 4/18 6/3 G 

2/4 45/0 7/8 4 H 

6/4 5/0 4/8 2/4 I 

7/1 24/0 4/16 4/1 J 

1399منبع:نتایجپژوهش،

 

 
کویولیعصرH/Wشدهونسبتسازیشبیه UHI.ارتباطبینشدت9شکل

 1399منبع:نتایجپژوهش،
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نیز ارتباط بین نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معابر و حداکثر جزیرة حرارتی در سطح منطقة شنب غازان  10شکل 

افزایش یابد بر میزان  H/Wتوان گفت هر چه مقدار نسبت  می 10دهد. در این منطقه نیز با توجه به شکل  را نشان می

درجه کمترین و  8/0با  Gتوان دریافت که بلوک  می 10شکل شود. همچنین، با توجه به  شدت جزیرة حرارتی افزوده می

توان گفت، با توجه به  اند. بنابراین، می درجه بیشترین شدت جزیرة حرارتی را به خود اختصاص داده 8/6با  Bبلوک 

نطقه دارا غیراستانداردترین پیکربندی را در این م Bاستانداردترین و بلوک  Gها، بلوک  عرض معابر و ارتفاع ساختمان

 باشند. می

 

 
منطقةشنبغازانH/Wشدهونسبتسازیشبیه UHI.ارتباطبینشدت10شکل

1399منبع:نتایجپژوهش،

های مرتفع و  توان گفت که پیکربندی نامناسب هندسة شهری به وسیلة ساختمان می 10و  9های  با توجه به شکل

شود. از این رو، برای تسهیل خروج حرارت  عرض کم معابر سبب سکون هوا و کاهش سرعت باد در محدودة شهری می

انداختن انرژی مازاد در سطح  دام ر گرفت تا باعث بهاز سطح شهر باید عرض معابر و ارتفاع ساختمان را متناسب هم درنظ

معابر شهرها نشود. زیرا این مسئله افزایش شدت جزیرة حرارتی سطح شهر را در پی خواهد داشت. نتایج این بررسی یعنی 

ارد. پس های ذکرشده در متن مطابقت د ارتباط بین جزیرة حرارتی و نسبت ارتفاع ساختمان بر عرض معابر با نتایج بررسی

 ArcSceneافزار  در مناطق مورد مطالعة شهر تبریز با استفاده از نرم UHI، نتایج حداکثر شدت H/Wاز محاسبة نسبت 

 (.12و  11های  سازی و ترسیم شد )شکل بُعدی شبیه صورت مدل سه به
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کویولیعصروشنبغازاندرسازیبُعدینتایجحاصلازشبیهترتیبازراستبهچپنمایشسه.به12و11هایشکل

ArcScene،1399منبع:نتایجپژوهش

 Okeسازی بر اساس مدل  شده، نتایج شبیه درمجموع، با توجه به تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از معادالت انجام
محدودة است، حداکثر شدت جزیرة حرارتی در  32/0تا  25/0بین  H/Wنشان داد که در کوی ولیعصر، زمانی که نسبت 

متفاوت است، ارزش  23/1تا  43/0در محدوده  H/Wماند. اما وقتی که نسبت  گراد باقی می درجة سانتی 9/2تا  9/1

بین  H/Wدرجه خواهد بود. در منطقة شنب غازان نیز زمانی که نسبت  2/8تا  4حاصل از حداکثر جزیرة حرارتی بین 

ماند. اما وقتی که نسبت  گراد باقی می درجة سانتی 6/3تا 8/0محدوده است، حداکثر شدت جزیرة حرارتی در  38/0تا  19/0

H/W  درجه خواهد بود.  8/6تا  2/4متفاوت است، ارزش حاصل از حداکثر جزیرة حرارتی بین  85/0تا  45/0در محدوده

زیرة حرارتی در تر، شدت ج دهد، در صورت وجود تنوع یا ناهمگنی بزرگ ذکر این نکته الزم است که این مدل نشان می

ها و  بیشتر خواهد بود. یعنی هر قدر ناهمگنی بین ارتفاع ساختمان H/Wنسبت به ضرایب باالتر  H/Wتر  ضرایب پایین

های شهری با نما و ابعاد هندسی  عرض معابر زیاد باشد، شدت جزیرة حرارتی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، ساختمان

ها کم باشد باعث جذب بیشتر انرژی و تولید گرمای بیشتر  ی که عرض خیابان و کوچهویژه زمان مختلف و بلندمرتبه به

 شوند. می
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یحرارترۀیجززانیمبرمؤثرعواملیبررس

ـ دو  ـ با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان شدت جزیرة حرارتی در این تحقیق به
ارتفاع ساختمان تحلیل رگرسیونی شدند. یکی از عوامل مدنظر در تحلیل رگرسیون استقالل خطاها متغیرِ عرض معابر و 

شده توسط معادلة رگرسیون( از یکدیگر است. بدین منظور، در این پژوهش از  بینی )تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار پیش
تا  5/1است که در بازة  908/1واتسون برابر  -یندهد آزمون دورب نشان می 5واتسون استفاده شد. جدول  -آزمون دوربین

، اثر متغیرهای 5قرار دارد. بنابراین، عدم همبستگی بین خطاها )استقالل خطاها( پذیرفته شد. با توجه به جدول  5/2
توان بر اساس جدول ضرایب،  دار شده است؛ بنابراین، می معنی 99/0مستقل بر متغیر وابستة تحقیق در سطح اطمینان 

دار وارد تحلیل شده  ترین متغیر تأثیرگذار معنی عنوان قوی ، عرض معابر به5معادلة رگرسیونی را نوشت. با توجه به جدول 

تواند تبیین کند. متغیر ارتفاع ساختمان همراه  تغییرات متغیر وابسته را می 91/0تنهایی  به -906/0که با ضریب رگرسیونی 
داربودن اثر متغیرهای  بینی کند. با توجه به معنی غییرات متغیر جزیرة حرارتی را پیشت 97/0با متغیر اول توانسته است 

 توان معادلة رگرسیونی را به شرح زیر نوشت: مستقل بر وابستة تحقیق، می
UHI= 872/2 -  906/0 W + 247/0 H                                                                                             (5)رابطة 

UHI =جزایر حرارتی 

W =عرض معابر 
H= ارتفاع ساختمان 

با توجه به نتایج حاصله از برآورد مدل رگرسیون چندمتغیرة عوامل مؤثر بر میزان شدت جزیرة حرارتی کوی ولیعصر شهر 
بود. یعنی با یك واحد افزایش عرض معابر، میزان  -906/0برای متغیر عرض معابر معادل  (B)تبریز، ضریب رگرسیونی 

بود.  247/0آمده برای متغیر ارتفاع ساختمان  دست یابد. ضریب رگرسیونی به واحد کاهش می -906/0جزیرة حرارتی 
 (.5یابد )جدول  واحد افزایش می 247/0بنابراین، با یك واحد افزایش به ارتفاع ساختمان میزان جزیرة حرارتی 

اثراتعرضمعابروارتفاعساختمانبرنوسانجزیرۀحرارتیکویولیعصرشهرتبریز.5جدول

RR2 R2 ADBBetaTSigFSig(F)متغیرمستقل گام

 036/96 00/0 -199/17 -905/0 -906/0 913/0 923/0 961/0 عرض معابر 1
00/0 

 677/186 02/0 717/4 248/0 247/0 976/0 982/0 991/0 ارتفاع ساختمان 2

 872/2ثابت:  B                 908/1واتسون: -دوربین

1399منبع:نتایجپژوهش،

است. بنابراین، در  751/1واتسون برابر  -دار شده است. آزمون دوربین معنی 99/0، سطح اطمینان 6با توجه به جدول 

، عرض معابر با ضریب 6توجه به جدول  این تحلیل هم عدم همبستگی بین خطاها )استقالل خطاها( پذیرفته شد. با

بیشترین تأثیر را در جزیرة حرارتی داشته و ارتفاع ساختمان با ضریب رگرسیونی  92/0و ضریب تعیین  -890/0رگرسیونی 

دهد، با یك  نشان می -890/0کمترین تأثیر را داشته است. عرض معابر با ضریب رگرسیونی  97/0و ضریب تعیین  244/0

یابد. همچنین، ضریب رگرسیونی برای ارتفاع  واحد کاهش می -890/0واحد افزایش عرض معابر، میزان جزیرة حرارتی 

واحد افزایش  244/0نیز نشان داد که با افزایش یك واحد به ارتفاع ساختمان، میزان جزیرة حرارتی  244/0ساختمان با 

 است. 6صورت رابطة  در این منطقه به معادلة رگرسیون نیز یابد. می

UHI=  023/2 -  890/0 W+ 244/0 H                                                                                   (6) رابطة
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.اثراتعرضمعابروارتفاعساختمانبرنوسانجزیرۀحرارتیمنطقةشنبغازانشهرتبریز6جدول

RR2 R2 ADBBetaTSigFSig(F)مستقلمتغیر گام

 798/104 00/0 -025/17 -888/0 -890/0 920/0 929/0 964/0 عرض معابر 1
00/0 

 541/199 02/0 669/4 244/0 244/0 978/0 983/0 991/0 ارتفاع ساختمان 2

 023/2ثابت:  B             751/1واتسون:  -دوربین

 1399منبع:نتایجپژوهش،

دهد، متغیر عرض معابر در هر دو منطقة کوی ولیعصر و  طور که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می همان

شنب غازان بیشترین تأثیر را دارد و متغیر ارتفاع ساختمان دارای کمترین تأثیر است. در مقایسة عرض معابر دو منطقه 

بیشترین  92/0تأثیر و منطقة شنب غازان با ضریب تعیین  کمترین 91/0توان گفت که کوی ولیعصر با ضریب تعیین  می

در کوی ولیعصر نسبت به منطقة شنب غازان با ضریب  6/0تنهایی با ضریب تعیین  تأثیر را دارد. ارتفاع ساختمان نیز به

ثیر عرض توان گفت تغییرات جزیرة حرارتی شهر تبریز تحت تأ بیشترین تأثیر را داشته است. درمجموع، می 5/0تعیین 

ها قرار دارد. بنابراین، تراکم ساختمانی و کاهش فضاهای باز شهری باعث کاهش سرعت باد  معابر و ارتفاع ساختمان

افزاید. همچنین، ارتفاع  کند و بر حرارت شهری می شود و از انتقال آلودگی و حرارت سطح شهر جلوگیری می می

دهند و باعث  های شهری را تحت تأثیر قرار می ه وسیلة زیرساختشده ب شده و ساطع ها مقدار تابش دریافت ساختمان

رسد، ولی  سرعت به سطح می صورت که در طی روز موج کوتاه به شوند که حداکثر جزیرة حرارتی افزایش یابد؛ بدین می

ه ارتفاع شود و هر اندازه ک آهستگی به هوا منعکس می ها به ها و ساختمان شده در خیابان در طی شب گرمای ذخیره

های بلندمرتبه،  شود. ضمن آنکه ساختمان  ها بیشتر و عرض معابر کمتر باشد روند کاهش دما نیز کندتر می ساختمان

شدن هوا را با  کنند و روند خنك عالوه بر آنکه مانعی بر سر راه وزش بادها هستند، گرمای بیشتری را در خود ذخیره می

 افزایند. حرارتی شهری می کنند و بر شدت جزیرة تأخیر مواجه می

 12/08/2019و  13/01/2019های  برای سال 34و ردیف  163در گذر  8ای لندست  در این پژوهش از تصویر ماهواره

های  ترتیب برای سال نقشة دمایی مناطق مورد مطالعة شهر تبریز به 14و  13های  استفاده شده است. در شکل

 است.ارائه شده  12/08/2019و  13/01/2019
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نقشةدمایسطحزمینمناطقمورمطالعةشهرتبریزبرایژانویهوآگوستترتیبازراستبهچپ.به14و13هایشکل

گراد()سانتی2019

1399منبع:نتایجپژوهش،

ترتیب بیشترین و  مشخص شد که کوی ولیعصر در دو فصل زمستان و تابستان به 16و  15های  با توجه به شکل

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.

 ینوآور یزمانو در دو بازة  در دو منطقة شهری حرارت عیتوزدر نحوة هندسة شهری  استفادة ترکیبی از پارامترهای

 مشارکت تحقیق با موارد زیر اضافه و اصالح شد.است.  قیتحق نیا
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ترتیبدرفصلهایالفوبجزایرایجادشدهبهترتیبازراستبهچپکویولیعصروشنبغازان.شکل.به16و15هایشکل

زمستانوتابستان

1399منبع:نتایجپژوهش،

 یو سهم نسب یشهر یگرما ةریجز ةکنندجادیعوامل ا ةبا مطالعکه  (2012) كیو با ویر قاتیبا تحق قیتحق نیا جینتا

را در  یعدبُ و هندسة شهری سه ،قابل نفوذ ریسطوح غ ،یانسان یگرما ،روز و شب یزمان ةدر باز UHI تها در شد آن

مطابقت  کردند یساز هیو کاهش سرعت باد را شب ،دیتابش خورش ،یعمود یها وارهیشده در د رهیذخ یاضاف یکنار گرما

است. مطالعة جزیرة حرارتی  ریمقاد شیدر کاهش و افزا گریاز عوامل د شینقش هندسة شهری ب مشخص شد کهدارد، 

اجرا شده  یلیهمراه بوده و در دو شهر برز THIS تحت عنوان یا توسعه ةبرنام با که( 2018ی و همکاران )اوساک -ناکاتا

و  انگیدارد. ل یحاضر همخوان قیبا تحق. بنابراین، بر شدت جزیرة حرارتی مطابقت دارد H/W مؤثربودن نسبتظ از لحا

 یمناطق شهر یتوسعة شهری برا بیدر امتداد ش UHIهندسة شهری و شدت  نیرابطه ب یچگونگ( 2020) همکاران

و نشان دادند که توسعة شهری،  کردندرا مطالعه  2015و  ،2010، 2005، 2000 یها در سال نیدر چ یج نیج نگیج

تری در افزایش جزیرة حرارتی ایفا  تراکم جمعیت، پیچیدگی هندسة شهری، و شاخص پوشش گیاهی همگی نقش مهم

تدریج در حال افزایش است و باید در سطح پیشرفته توسعة شهری  کنند، که در این میان سهم نسبی هندسة شهری به می

 یآت قاتیرسد در تحق ینظر م دارد. به یحاضر همخوان ةمقال قیهندسة شهری و تأثیر آن با تحق ةاز جنب و ارزیابی شود

 شهرها پرداخته شود. یدما عیکارآمد با استفاده از اثرات هندسة شهری در توز یاستفاده از انرژز به طر یدبا
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گیرینتیجه
شهر تبریز باعث افزایش درجة حرارت شهری شده است.  وسازها در کالن نتایج نشان داد که افزایش جمعیت و ساخت

نتایج اخذشده از هر دو منطقه نمایانگر این بود که شرایط فیزیکی و هندسی شهر تبریز تأثیر بسیار زیادی در افزایش 

تر و با فاصلة نزدیك به هم و عرض  ها بلندمرتبه در ساختمانطوری که هر ق گذارد؛ به جزیرة حرارتی شهر بر جای می

معابر کمتر باشد مقدار شدت جزیرة حرارتی بیشتر است و بالعکس این شرایط، مقدار شدت جزیرة حرارتی کمتر خواهد 

ابر گردش کنند و توانند آزادانه در مع ندرت می بود. با کاهش اندازة عرض معابر، الگوی بادهای محلی تغیر یافته است و به

کنند و تا  عرض در طول روز گرما را جذب می حرارت را به خارج از محیط هدایت و دمای آنجا را تعدیل نمایند. معابر کم

ای عمیق و باریك به  عرض همانند دره دارند. این معابر کم ها پس از غروب آفتاب آن را در محیط شهری نگه می ساعت

دارند که این  شوند و گرما را در سطح معابر نگه می محیط عرض باریك خیابان منجر میکاهش طول موج بلند تابش از 

بلوک،  10طور که نتایج نشان داد، در کوی ولیعصر، از میان  شود. همان عمل موجب باالرفتن شدت جزیرة حرارتی می

قدار شدت جزیرة حرارتی هستند. در کمترین و بیشترین م گراد دارای درجة سانتی 2/8با  Hدرجه و بلوک  9/1با  Dبلوک 

درجه بیشترین شدت جزیرة  8/6با  Bدرجه کمترین و بلوک  8/0با  Gها، بلوک  منطقة شنب غازان نیز از میان بلوک

ها در کوی  توان اذعان کرد که با توجه به عرض معابر و ارتفاع ساختمان اند. بنابراین، می حرارتی را به خود اختصاص داده

غیراستاندارترین پیکربندی را در این  Bو  Hاستانداردترین و بلوک  Gو  Dترتیب بلوک  ولیعصر و منطقة شنب غازان به

باشند. نتایج نهایی نشان داد با اینکه ارتفاع ساختمان در افزایش شدت جزیرة حرارتی نقش بسزایی دارد،  مناطق دارا می

بسیار بیشتر از ارتفاع  91/0بر اساس برآورد حاصل از مدل رگرسیون چندمتغیره، اثر عرض معابر در کوی ولیعصر با 

در تغییرات شدت جزیرة حرارتی  5/0از ارتفاع ساختمان با  بسیار بیشتر 92/0و در منطقة شنب غازان با  6/0ساختمان با 

عرض معابر نقش دارد. همچنین، مقایسة متغیرهای عرض معابر و ارتفاع ساختمان در مناطق مورد مطالعه نشان داد که 

از دمای  ها بالعکس. نتایج حاصل در کوی ولیعصر کمترین تأثیر را نسبت به منطقة شنب غازان داشته و ارتفاع ساختمان

ترتیب بیشترین و  سطح زمین در مناطق مورد مطالعه نیز نشان داد که کوی ولیعصر در دو فصل زمستان و تابستان به

تفاوت در حالی که دمای سطح زمین در هر دو فصل زمستان و تابستان در منطقة شنب غازان کمترین دما را دارد؛ 

 ر سطح پایینی قرار دارد.چندانی نداشته و دمای سطح زمین در این منطقه د

سپاسگزاری
جهت در اختیار  سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تبریزشهرداری تبریز و  -از معاونت شهرسازی و معماری

 شود. های مورد استفاده قدردانی می گذاشتن داده

منابع
ـ ر برنامـه  و پژوهش رشت، شهر در گرمایی جزیرة تشکیل مکانی محدودة شناخت ،1389 مریم، ، سیدهمحمد دخت بهمن و رمضانی، .1  یزی

 .64-49، صص 1، شمارة 1دورة  ،یشهر

، تحلیل رابطة کاربری و پوشـش اراضـی و جزایـر    1388شکیبا، علیرضا؛ ضیائیان فیروزآبادی، پرویز؛ عاشورلو، داوود و نامداری، سودابه،  .2

 .56-39، صص 1، شمارة 1سال  ،GIS و دور از سنجش ، مجلةTMو  ETM های حرارتی شهر تهران، با استفاده از داده

شـهر تهـران بـا اسـتفاده از      زمانی جزیرة حرارتـی کـالن   -، تحلیل فضایی1391نیا، علیرضا؛ علیجانی، بهلول و ضیائیان، پرویز،  صادقی .3

 .17-1، صص 4، شمارة 1، سال یطیمح مخاطرات و ایجغرافاز دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، مجلة    سنجش
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، تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران 1392میری، مرتضی،  فروزی، مجتبی و اکبر؛ مهدیان ماه پور، علی عزیزی، قاسم؛ شمسی .4

 .66-55، صص 4، شمارة 39، دورة یشناس طیمح ةنام فصلاز الگوهای همدیدی جو، 

 گستر. ، مشهد: سخنیمحل یهوا و آب و یماتولوژِیکروکلیم یمبان، 1387هادی،   عشقی، ابوالفضل و قنبرزاده، .5

 ، تهران: دانشگاه تهران.(خاک)علوم  نیزم علوم در دور از سنجش کاربرد، 1397پناه، سیدکاظم،  علوی .6

ـ ): موردمطالعـه  شدت جزیرة حرارتی بر اساس هندسة شهری ةمحاسب، 1396نژاد، میثم و صیادی، فریبا،  علیجانی، بهلول؛ طوالبی .7 ة محل

 .112-99صص ، 3 ةشمار، 4سال  ،یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحل یةنشر(، زیشهر تبرباغ  کوچه

 ، تبریز: دانشگاه تبریز.یشهرشناس و ایجغراف، 1388، یدالهفرید،  .8

شـده   ، تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اخـتالف نرمـال  1392کار آراسته، پیمان،  کاویانی، عباس؛ سهرابی، تیمور و دانش .9

(NDVI) های  در تصاویر سنجنده MODISوLandsat ETM  25-14، 1، شمارة 1، دورة یکشاورز یهواشناس، نشریة. 

، سنجش تأثیر هندسة شهری بر شـرایط آسـایش حرارتـی بیرونـی در مقیـاس      1397راد، سینا؛ آبادی، محمدعلی و حبیبی، امین،  کرمی .10
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