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Abstract
Urban heat islands (UHI) is one of the most substantial phenomena related to urbanization defined by
the air temperature increase of cities compared to their rural surroundings. Due to the effects of urban
geometry on changing energy balance, it is considered to be one of the most important factors in the
formation of UHI. One of the most important indexes of defining urban geometry is the aspect ratio
parameter, which is defined by the ratio of building height to street width in urban canyons. So far,
various models have been developed to simulate the intensity of UHI, and Oke's model is one of the
most successful models. This model uses the aspect ratio index. Since Oke's model require descriptive
and spatial analysis (especially topological analysis), the use of Geospatial Information Systems (GIS)
is inevitable. This study examines the effects of urban geometry on nocturnal UHI intensity of 10
urban canyons in Golsar District of Rasht, by Oke's model and using GIS tools. The results show the
canyons with higher aspect ratios intensify the nocturnal UHI, while the canyons with lower aspect
ratio leads to lower UHI intensity.
Keywords: Nocturnal Urban Heat Islands, Canyon, Oke's model, Aspect Ratio, GIS.
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چکیده
( یکی از مهمترین پدیدههای مرتبط با شهرنشینی است که بیانگر افزایش دمای مناطق شهریUHI) جزیره گرمای شهری
 این عامل یکی از، با توجه به تأثیرات هندسه شهری بر تغییر تعادل انرژی.نسبت به محیط روستایی پیرامونی آنها است
 پارامتر، یکی از شاخصهای بسیار مهم در تعریف هندسه شهری.مهمترین عوامل شکلگیری پدیده مذکور محسوب میشود
 تاکنون.نسبت منظر است که توسط نسبت ارتفاع ساختمانها به عرض خیابان در کانیونهای شهری تعریف میشود
 این. توسعه داده شده است که مدل اوکه یکی از موفقترین مدلها استUHIمدلهای مختلفی جهت شبیهسازی شدت
 ازآنجاکه محاسبات مدل اوکه نیازمند تحلیلهای توصیفی و مکانی (بهخصوص.مدل از شاخص نسبت منظر استفاده میکند
 این تحقیق تأثیر.) امری اجتنابناپذیر استGIS(  لذا استفاده از سیستمهای اطالعات مکانی،تحلیلهای توپولوژیکی) است
 کانیون شهری واقع در محله گلسار شهر رشت را با استفاده از مدل اوکه و ابزارهای12  شبانهUHI هندسه شهری بر شدت
 شبانهUHI  نتایج حاصل نتایج نشان میدهد کانیونهای دارای مقادیر نسبت منظر باالتر سبب تشدید. بررسی میکندGIS
. کمتری را ایجاد میکنندUHI میشوند؛ درحالیکه کانیونها با مقادیر نسبت منظر پایینتر شدت
. سیستمهای اطالعات مکانی، نسبت منظر، مدل اوکه، کانیون،جزایر گرمایی شبانه شهری
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تأثیرات آن بر جریان هوا ،در نظور گورفتن ایون عامول در طراحویهوای
شهری و استفاده از طرح های هندسی بهینه میتواند یکی از راهکارهوای
اساسی در این خصوص محسوب شود .با توجه بوه ماهیوت مکوانمحوور
هندسه شهرها و پدیده جزیره گرمایی ،تلفیق و پردازش آنها در سیستم-
های اطالعات مکانی ( )GISمیتواند در مدل سازی این پدیده بر اساس
شاخصهای هندسی و ارائه طرحهای بهینه معماری و شهرسازی کموک
شایانی نماید.
در زمینه تأثیر هندسه شهری در ایجاد و تشودید پدیوده جزیوره گرموایی
مطالعات مختلفی صورت گرفته است )8318( Oke .با تهیه یوک مودل
فیزیکی ساده ،به شبیهسازی سرعت سرمایش شبانه محیطهای روستایی
و شهری در شرایط ایدهآل پرداخوت و از طریوق مقایسوه ایون مودل بوا
مشاهدات میدانی جمعآوریشده در شرایط مشابه؛ نشان داد مدل موذکور
میتواند بسیاری از ویژگیهای جزایور گرموایی شوهری و تبوادل تابشوی
امواج با طول موج بلند در کانیونهای شهری را بازتولید نمایود Oke .بوا
استفاده از این مدل ،تأثیرات اختالف هندسه مناطق شهری و روستایی در
پذیرش گرما را مورد بررسی قرار داد .نتیجه بررسیها نشان داد؛ هندسوه
کانیونها در تنظیم کاهش گرمای تابشی ناشی از امواج دارای طولمووج
بلند ،تأثیرگذار بوده و پارامتری مورتبط در ایجواد جزایور گرموایی شوبانه
محسوب میشوند .در این تحقیق ،مدل عددی پیشبینی بیشوینه شودت
جزیره گرمایی بر اساس پارامتر نسبت منظر (بهعنوان شواخص بیوانگور
هندسه شهری) تهیه و ارائه شد].[1
 Yangو همکاران ( )2222در مطالعات خود ،به ارزیابی اقلیموی هندسوه
سه بعدی شهری با استفاده از ابزارهای تحلیلی موجوود در سیسوتمهوای
اطالعات مکانی پرداختند .در این مطالعه از سیستمهای اطالعات مکانی
بهعنوان راهحل عملیاتی در توسعه ابزارهای تحلیلی موردنیاز در آنالیزهای
اقلیمی و شهری نام برده شده است .در تحقیق فوق ،از شواخص ضوریب
دید آسمان ( )SVFبهعنوان شاخص نمایوانگر هندسوه شوهری اسوتفاده
شده و محاسبه آن با استفاده از ابزارهای تحلیلی فضوایی  GISصوورت
پذیرفت و بر اساس آن ،طرحهای مختلف هندسی ازنظر عملکرد اقلیموی
مورد مقایسه قرار گرفتند .در این تحقیق ،مزیتهای استفاده از ابزارهوای
تحلیل مکانی مبتنی بور  GISنظیور افوزایش سورعت و افوزایش دقوت
محاسبه  SVFو همچنین امکان بوه کوارگیری ایون ابزارهوا در ارزیوابی
اقلیمهای شهری در مرحله طراحی نشان داده شد].[3
 Nakataو همکاران ( )2281در یک تحقیق ،شبیهسازی حداکثر شدت
جزایر گرمایی شبانه در سناریوهای مختلف شهری را بر اساس دادههوای
هندسه شهری در یک سیستم اطالعات مکانی مورد مطالعه قرار دادند و
افزونه ای را در این خصوص تهیه کردنود .ایون تحقیوق بور پایوه مبوانی
نظری-عددی مدل  ،Okeانتخواب ابزارهوای موجوود در  ،GISطراحوی
موودل محاسووبه و ترکیووب الگوووریتم حاصووله در  GISصووورت گرفتووه
است].[82
علیجانی و همکاران ( )8334در تحقیق خود به شبیهسوازی و محاسوبه
شدت جزیره گرمایی منطقه کوچهباغ شهر تبریز بر اساس هندسه شهری
پرداختند .این تحقیق با استفاده از معادله عددی -نظری  Okeدر محیط
 GISصورت پذیرفت .نتایج این تحقیوق نشوان داد شورایط فیزیکوی و

 -1مقدمه
در طی دهههای گذشته ،رشد روزافزون جمعیت از یوکسوو و افوزایش و
تمرکز خدمات و امکانات در شهرها از سوی دیگر سبب شوده توا پدیوده
مهاجرت از روستاها بوه شوهرها افوزایش یابود .درنتیجوه افوزایش رشود
شهرنشینی ،فضای فیزیکی و کالبدی شهرها بهصورت لجوامگسویختهای
توسعه یافته و تغییرات کاربری اراضی اطراف آنها را موجب شده اسوت.
این امر پیامدهای ناخوشایندی همچوون افوت کیفیوت محویطزیسوت و
کاهش کیفیت زندگی را به همراه داشته اسوت .جزیوره گرموایی شوهری
ازجمله این پیامدها است .در این پدیوده کوه نخسوتین بوار توسوط الک
هاوارد در سال  8181مشواهده و توصویف شود ،درجوه حورارت جووی و
سطحی مناطق شهری بهواسوطه شهرسوازی و تغییور کواربری اراضوی؛
نسبت بوه منواطق روسوتایی اطوراف افوزایش موییابود ] .[2بور اسواس
اندازهگیریهای دمایی انجامشده در شرایط ایدهآل جوی ،این افزایش دما
می تواند به  82درجه سانتیگراد برسد ] .[3شکل ( )8نحوه تغییرات دموا
در مناطق با کاربریهای مختلف را بهصورت شماتیک نشان میدهد.

شکل ( :)1مقطع عرضی جزیره گرمایی شهری][4

عوامل مختلفی در ایجاد پدیده جزیره گرمایی شهری مؤثر هستند .برخی
از این عوامل عبارتاند از :تغییر کاربری اراضی و کاهش پوشش گیواهی
در مناطق شهری ،ویژگیهای مصالح شوهری ،هندسوه شوهری ،انورژی
گرمایی ناشی از فعالیت ساکنین شهری ] 1و .[4
پدیده جزیره گرمایی شهری از طریوق افوزایش مصورف انورژی ،انتشوار
باالی آالیندههای هوا و گازهای گلخانهای ،تهدیود سوالمتی و آسوایش
ساکنان شهرها ،کاهش کیفیت منابع آبی میتوانود بور محویط و کیفیوت
زندگی جامعه تأثیرگذار باشد] .[1با توجه به این پیامدهای عمدتاً منفوی،
توجه بیشازپیش به این پدیده و انجام اقدامات مناسب در جهت کواهش
اثرات سوء آن ضروری است.
استفاده از مصالح ساختمانی باقابلیت جذب نور کمتر و قودرت انعکواس و
حفظ رطوبت باال ،اسوتفاده از بوتنهوای سوبک و سوقفهوای سوفید در
سازه های شهری ،استفاده از بوامهوای سوبز ،کاشوت درخوت در منواطق
شهری ،ایجاد پارکینوگهوای سوبز و اسوتفاده از طورحهوای معمواری و
شهرسازی مناسب ازجمله راهکارهای مناسب در خصوص کواهش اثورات
پدیده جزیوره گرموایی شوهری و ایجواد فضوای زنودگی شوهری پایودار
محسوب می شوند] .[3در بین عوامل مؤثر بر شکلگیری جزایر گرموایی
شهری ،هندسه شهری نقش مهمی را ایفاء مویکنود .بوه علوت توأثیرات
هندسه شهری در تبادل تابشی میان زمین و آسمان در نواحی شوهری و
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این پارامتر توسط نسبت ارتفاع ساختمانها به عرض خیابان در یک
کانیون شهری تعریف میشود .منظور از کانیون شهری ،درواقع یک
خیابان نسبتاً باریک با ساختمانهای بلند واقع در طرفین آن است
(شکل.)2

هندسی شهر بر تغییرات جزیره گرمایی منطقه موردمطالعوه توأثیر بسویار
زیادی دارد ].[8
هدف از این مطالعه ،شبیهسازی بیشینه شدت جزایر گرمایی کانیونهوای
شهری قسمتی از منطقه گلسار شهر رشت با استفاده از شواخص نسوبت
منظر بر اساس مدل  Okeو قابلیتهای سیستمهوای اطالعوات مکوانی
است.

 -0مبانی نظری-عددی
عوامل مؤثر در ایجاد پدیده جزایر گرمایی شهری را میتوان به دو دسته
تقسیمبندی نمود .دسته اول ،شامل عوامل هواشناسی مانند سرعت و
جهت باد ،رطوبت و پوشش ابر است .دسته دوم؛ عواملی نظیر تراکم
مناطق ساختهشده ،نسبت منظر ،ضریب دید آسمان و مصالح ساختمانی
هستند که اساساً محصول هندسه و طراحی شهری محسوب میشوند
] .[82در این دسته ،الگوی کاربری اراضی و هندسه شهری ،ارتباط
ویژهای با ایجاد جزایر گرمایی شهری دارد ] .[88،82،83تغییر هندسه
محیطهای شهری ممکن است بر افزایش یا کاهش دمای هوای شهر
نسبت به مناطق مجاور ،سرعت و جهت باد و همچنین تبادل پرتوهای
طولموج کوتاه و بلند تأثیرگذار باشد .در مطالعاتی که تأثیرات هندسه
شهری بر روی اقلیم شهرها مورد بررسی قرار میگیرد؛ معموالً از مدلها
یا برنامههای رایانهای برای شبیهسازی سناریوهای واقعی و فرضی
استفاده نموده و عمدتاً وضعیتهای مختلف تراکم شهری را مورد بررسی
قرار میدهند ] .[82در تحقیقات اقلیمی مربوط به محیطهای شهری از
سه نوع مدل استفاده میشود :مدلهای فیزیکی ،مدلهای تجربی و
مدلهای عددی] .[81،84مدلهای فیزیکی ،مدلهایی هستند که در آن
وضعیت منطقه موردمطالعه در یک مقیاس کوچکتر بازتولید میشود.
این مدلها به درک بهتر فرآیند خاص موردمطالعه کمک میکنند .ساخت
مدلهای فیزیکی معموالً هزینهبر بوده و به زمان زیاد نیاز دارد؛ اما
چالشبرانگیزترین جنبه این مدلها ،به دست آوردن جرم حرارتی متناسب
با مقیاس موردنظر است .مدلهای تجربی شامل الگوریتمهای آماری،
پارامترها ،فرمولهای مهندسی و مفهومسازی کیفی است ] .[81این
مدلها معموالً با استفاده از تحلیل رگرسیون مشاهدات و ویژگی مشترک
آنها ایجاد میشوند .لذا میتوانند از قدرت پیشبینی باالیی برخوردار
باشند ] .[82از طرف دیگر ،این روشها غالباً به محل انجام مشاهدات و
شرایط آب و هوایی آن محدود هستند و استفاده از ضرایب این مدلها در
مناطق دیگر چندان مفید نیست .در مدلسازی عددی ،متغیرهای
موردمطالعه و میزان تغییرات آنها بهوسیله اصول علمی اساسی حاکم بر
آنها به یکدیگر مربوط شده و غالباً به معادالت دیفرانسیل غیرخطی
منتهی می شوند که این معادالت بر اساس مقادیر اولیه و شرایط مرزی
حل میگردد .این مدلها مبتنی بر فرضیاتی هستند که ممکن است در
طبیعت برقرار نباشد .همچنین ممکن است تمامی پدیدههای فیزیکی
حاکم بر موضوع مورد بررسی ،بهدرستی در مدل توصیف نشده باشند .لذا
الزم است که نتایج حاصل از مدلهای عددی مورد اعتبارسنجی قرار
گیرد تا از نتایج آنها اطمینان حاصل شود.
اوکه ازجمله محققین برجسته در زمینه بررسی ارتباط میان پارامترهای
هندسی و شدت جزیره گرمایی است .وی در مطالعات خود ،اثر پارامتر
نسبت منظر را بهعنوان شاخصی از هندسه شهری مورد مطالعه قرار داد.

شکل ( :)0کانیون شهری ][17

اوکه بر اساس یک سری نتیجهگیریهای ریاضی ،مدل عددی-تجربی
پیشبینی بیشینه شدت جزیره گرمایی شهری را بهصورت رابطه ( )8ارائه
نمود:
()8

حداکثر شدت جزیره گرمایی (برحسب
در این معادله
درجه سانتیگراد) و H/Wنسبت ارتفاع ساختمانها به عرض معبر
(فاصله ساختمانها از یکدیگر) در کانیون موردنظر است .مطالعات نشان
میدهد که بیشینه شدت جزایر گرمایی شهر در ساعات پس از غروب
آفتاب (ساعات شب) اتفاق میافتد .لذا مدل اوکه درواقع مدل پیشبینی
شدت جزایر گرمایی شبانه شهری محسوب میشود .با توجه به اینکه
معادله ( )8نقش خاص هندسه شهری در ایجاد جزایر گرمایی شهری را
مورد بررسی قرار میدهد ،به یکی از منابع موجود در مطالعات اقلیمهای
شهری تبدیل شده است] .[82این مدل در بسیاری از شهرهای آمریکای
) ولی در شهرهای
شمالی و اروپایی خوب عمل میکند (
دیگر با آبوهوای متفاوت ،مانند شهرهای کره و ژاپن ،این مدل قادر به
پیشبینی مقادیر پایین شدت جزیره گرمایی شهری نیست ] [81که شاید
بتوان دلیل آن را به تفاوتهای بسیار زیاد ویژگیهای گرمایی این نقاط
منتسب کرد ] .[83معادله ( )8با فرض وجود کانیونهای کامالً همگن
شهری بهدست آمده است که این فرض در اکثر شهرها صادق نیست.
اغلب کانیونهای شهری غیر همگن هستند و ارتفاع ساختمانها و
عرض معبر در امتداد آنها متغیر است .لذا برای محاسبه بیشینه شدت
جزیره حرارتی در یک کانیون ،همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده
است ،نخست ساختمانهایی که در مجاورت معبر کانیون قرار گرفتهاند،
انتخاب و سپس عرض متوسط معبر و ارتفاع متوسط ساختمانها بر
اساس روابط ( )2تا ( )1محاسبه شده و در معادله ( )8جایگذاری میگردد:
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()2

-3آمادهسازی و پردازش اولیه دادهها به کمک
سیستم اطالعات مکانی

()3

همانطور که از مدل اوکه مشاهده میشود؛ بیشینه شدت جزیره گرمایی
در یک کانیون شهری تابعی از نسبت ارتفاع ساختمانها به عرض معبر
در آن کانیون است .کانیونهای شهری عمدتاً غیر همگن هستند لذا
انجام محاسبات مربوط به ارتفاع متوسط ساختمانها و عرض معبر
کانیونها در یک منطقه ،سخت و زمانبر میباشد .همچنین نحوه نمایش
نتایج حاصل از انجام این محاسبات ،از دیگر مشکالت مربوط به
مطالعات پدیده جزایر گرمایی شهری محسوب میشود .سیستمهای
اطالعات مکانی بهواسطه دارا بودن قابلیتهایی همچون :ذخیرهسازی
روابط توپولوژی میان عوارض جغرافیایی مختلف و اتصال آنها به
دادههای توصیفی ،بازیابی ،تجزیهوتحلیل و نمایش آنها میتواند انجام
مطالعات جزایر گرمایی شهری را سهل و آسان نماید .استفاده از
سیستمهای اطالعات مکانی این امکان را میدهد تا برنامهریزان و
طراحان شهری بتوانند ضمن انجام سریعتر محاسبات ،پردازشها و
تجزیهوتحلیلهای دادههای مکانی موجود در طرحها ،نتایج نهایی کار را
بهگونهای بهتر مشاهده و نسبت به اصالح بهتر طرح اقدام نمایند .لذا با
مرتبط کردن مدل اوکه با سیستمهای اطالعات مکانی میتوان گام
بزرگی را در راستای انجام مطالعات جزایر گرمایی شهری برداشت .با
توجه به مدل اوکه ،الیههای اطالعاتی موردنیاز این تحقیق جهت کار با
سیستمهای اطالعات مکانی عبارت است از:
 الیه خطی معابر :این الیه شامل محور معابر در منطقه موردنظر
میباشد .این الیه حاوی اطالعات اندازه بافر معابر است.
 الیه سطحی پارسل :این الیه شامل محدوده قطعات ملکی و ارتفاع
آنها در منطقه موردمطالعه است.
 الیه سطحی ساختمانها :این الیه شامل محدوده اعیانات شهری و
ارتفاع آنها در منطقه موردمطالعه است.

()2
()1

 H ،W ،به ترتیب متوسط فاصله
،
در روابط فوق
ساختمانهای واقع در راست معبر از محور آن ،متوسط فاصله
ساختمانهای واقع در چپ معبر از محور آن ،عرض متوسط معبر و ارتفاع
متوسط ساختمانها میباشد m .و  nو  sنیز به ترتیب تعداد
ساختمانهای واقع در سمت راست و چپ معبر و تعداد کل ساختمانهای
یک کانیون میباشد.

از الیه معابر برای ایجاد بافر و انتخاب ساختمانهای مجاور معبر کانیون و
از الیههای پارسل و ساختمانهای شهری برای استخراج ارتفاع متوسط
ساختمانها و عرض معابر استفاده میشود .تلفیق سه الیه مذکور و
محاسبه بیشینه شدت جزیره حرارتی در هر کانیون با استفاده از
سیستمهای اطالعات مکانی میسر است .لذا در این تحقیق ،برای محاسبه
شدت جزیره گرمایی کانیونها با استفاده از هندسه شهری از قابلیتهای
 GISاستفاده شده است .بدین منظور میبایست یک مجموعه عملیات و
پردازشهای متوالی و متصل به یکدیگر ،بر روی دادههای مکانی و
جداول اطالعات توصیفی هر کانیون صورت پذیرد .این پردازشها ،با
استفاده از پردازشهای مکانی انجام میپذیرد .به این توالی ابزارها که
بهصورت زنجیروار به هم وصل شدهاند و بهگونهای که خروجی یک ابزار
به ابزار دیگر وارد میشود و یک پروسه را میسازد؛ مدل گفته میشود.
یک مدل میتواند ساده یا پیچیده باشد .مدل ساده صرفاً یک پروسه را
شامل میشود ،درصورتیکه مدل پیچیده شامل چندین پروسه است .با
توجه به تعدد کانیونها در ناحیه مطالعاتی و تکراری بودن فرآیند محاسبه
شدت جزیره گرمایی ،الزم است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن جلوگیری از

شکل ( :)3مراحل محاسبه بیشینه شدت جزایر گرمایی شهری با
استفاده از مدل اوکه][14
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هرگونه خطا و اشتباه در انجام فرآیندها ،زمان انجام کار را نیز به حداقل
برساند .استفاده از محیط مدلبیلدر یکی از این روشها است .مدلبیلدر،
ابزاری بسیار کاربردی در انجام پروسههای تکراری محسوب میشود و
درواقع ،یک زبان برنامهنویسی تصویری برای ایجاد یک مدل است که
مزایای استفاده از آن را میتوان در چند عنوان زیر برشمرد:
 مدیریت و خودکارسازی پروسهها.
 اجرای پروسههای پیچیده و متوالی از طریق ایجاد یک ابزار.
 امکان اضافه کردن ابزارها و پارامترهای جدید به هر قسمت از
پروسهها در صورت نیاز.
 قابلیت نمایش گرافیکی پروسههای کاری جهت درک بهتر روند
آنها.
 عدم نیاز به هیچگونه پیشزمینه برنامهنویسی.
 صرفهجویی زمان در اجرای کارهای تکراری.
بهطورکلی ،یک مدل از سه بخش مختلف تشکیل میشود :ورودیها،
ابزارهای پردازشی ،خروجیها .این بخشها توسط اتصالدهندهها به
یکدیگر وصل میشوند .پیکان اتصالدهندهها ،جهت انجام پردازشها را
نشان میدهد .شکل ( )2یک مدل شامل سه پروسه را همراه با اجزاء
تشکیلدهنده آنها را نشان میدهد.

شکل ( :)4بخشهای مختلف مدل

مدلها و ابزارهای ساختهشده در محیط مدلبیلدر ،بهمانند سایر ابزارهای
 GISقابلیت استفاده در سایر مدلهای جدید را دارند .مزیت مهم این
قابلیت آن است که میتوان مدلهای پیچیده را با هدف مدیریت بهتر و
شناسایی و رفع خطاهای احتمالی ،به مدلهای کوچکتر و سادهتر تبدیل
نمود و از آنها در مدل اصلی استفاده کرد .به این مدلهای کوچکتر،
زیرمدل گفته میشود .در انجام این تحقیق؛ مدل محاسبه شدت جزیره
گرمایی کانیونها شامل یک مدل اصلی و ده زیرمدل است (شکل .)1

شکل ( :)5ارتباط مدل و زیرمدلهای محاسبه شدت جزیره گرمایی

میشود .ورودی این زیرمدل نیز ،الیه حاوی محور یک کانیون و الیه
حاوی یک ساختمان است.
 زیرمدل  :Collect_Canyon_Edgesاین زیرمدل برای
شناسایی بَرهای کلیه ساختمانهای یک کانیون که بر اساس شعاع
جستجو (فاصله بافر) موجود در محور معبر ،در مجاورت آن محور قرار
گرفتهاند؛ بکار میرود .ورودی این زیرمدل ،الیه ساختمانها و الیه
حاوی محور یک کانیون است.
 زیرمدل  :Make_Canyon_Edgeاز این زیرمدل برای
ترکیب و ادغام بَرهای ساختمانی حاصل از زیرمدل شماره  3و

کارکرد هریک از زیرمدلها و مدل اصلی تهیهشده در شکل ( )1به
شرح ذیل است:
 زیرمدل  :Axis_Building_Bufferاز این زیرمدل برای
ایجاد بافری از محور کانیون بر اساس نزدیکترین فاصله یک
ساختمان از آن محور (بهعالوه یک مقدار ثابت) بکار میرود .ورودی
این زیرمدل ،الیه حاوی محور یک کانیون و الیه حاوی یک
ساختمان است.
 زیرمدل  :Building_Edge_Detectorاز این زیرمدل برای
شناسایی بَرهای ساختمان واقعشده در مجاورت محور کانیون استفاده
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 زیرمدل  :Collect_Initial_Axes_Parameterاین
زیرمدل با ایجاد بافرهای چپ و راست ،ساختمانهای مجاور معبر را
شناسایی کرده و پارامترهای محاسبهشده در زیرمدلهای  1و  4را به
هر کانیون نسبت میدهد.
 زیرمدل  :Merge_Axes_Parametersاز این زیرمدل برای
ادغام نتایج حاصل از زیرمدلهای  1و  4استفاده میشود .همچنین
در این زیرمدل ارتفاع متوسط ،عرض متوسط معبر ،سطح اشغال و
سطح نمای متوسط ساختمانهای کانیون محاسبه میشود.
 مدل اصلی  :Oke_Modelاین مدل جهت محاسبه نهایی
پارامترهای متوسط عرض معبر ،متوسط ارتفاع ،نسبت منظر ،بیشینه
شدت جزیره گرمایی ،متوسط سطح اشغال ،متوسط سطح نمای
ساختمانهای کانیونها و انتساب آنها به الیه محور معابر به کار
میرود .ورودی این مدل الیه محور معابر و ساختمانهای منطقه
موردمطالعه است .از الیه پارسلها صرفاٌ جهت استخراج ارتفاع هر
ساختمان (نسبت به کف آن) استفاده میشود.
شکل ( )4اجزاء مختلف یک زیر مدل را که در محیط مدلبیلدر تهیه
شده است را نشان میدهد.

همچنین محاسبه سطح نمای ساختمانهای مشرف به محور و فاصله
آنها از محور کانیون استفاده میشود .ورودی این زیرمدل ،الیه
ساختمانها و الیه حاوی محور یک کانیون است.
 زیرمدل  :Building_Front_Face_Areaاز این زیرمدل
برای محاسبه سطح نمای ساختمانهای مشرف به محور کانیون
استفاده میشود .ورودی این زیرمدل ،الیه حاوی بَرهای ساختمان-
های مجاور محور کانیون است.
 زیرمدل  :Distance_Edges_To_Axisاز این زیرمدل
برای محاسبه فاصله ساختمانها از محور کانیون استفاده میشود.
ورودی این زیرمدل ،الیه حاوی محور یک کانیون و بَرهای
ساختمانهای مجاور آن است.
 زیرمدل _ Left (Right)_Initial_Axis_Parameters
 :Calculatorاین زیرمدل برای محاسبه مجموع ،مجموع ارتفاع،
تعداد و متوسط فاصله ساختمانهای واقع در سمت چپ (راست)
محور کانیون از آن محور و انتساب این مقادیر به آن محور به کار
میرود .ورودی این زیر مدل ،الیه حاوی محور یک کانیون و الیه
حاوی ساختمانها است .الزم به ذکر است این زیرمدل بهمنظور
محاسبه مجموع مساحت سطح اشغال ،مجموع ارتفاع و تعداد
نام
با
دیگر
زیرمدل
یک
از
ساختمانها
 Buildings_Sigma_Area_Height_Countاستفاده میکند.

شکل ( :)6زیرمدل Collect_Initial_Axes_Parameter

-4معرفی محدوده موردمطالعه
در این مطالعه ،یک قسمت از محله گلسار شهر رشت بهعنوان
محدوده مطالعاتی انتخاب شده است .این محدوده در شمال و در
منطقه یک شهر رشت واقع شده است .محله گلسار شامل خیابان
اصلی گلسار ،بلوار سمیه ،بلوار توحید ،بلوار گیالن ،بلوار نماز ،بلوار
دیلمان ،خیابان نواب و خیابان معین میباشد .محدوده مختصاتی این
ناحیه به شرح ذیل است:

محدوده شکل ( )3موقعیت محدوده مذکور را نشان میدهد .در این
تحقیق ،شبیهسازی بیشینه شدت جزیره گرمایی  82کانیون شهری
(شامل  821بلوک ساختمانی) مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور
 Shapeفایل الیههای محور معابر ،بلوکهای ساختمانی و پارسل
ناحیه مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند .با توجه به عدم وجود نقشه
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بهنگام از وضع موجود ناحیه موردمطالعه ،از نقشههای 8:2222
سازمان نقشهبرداری کشور (در سال  )8311برای تهیه شیپفایلهای
موردنیاز استفاده شد.

جدول ( :)1دادههای خروجی حاصل از پیادهسازی مدل
UHI_max
)(˚C

H/W

W_mean
)(m

H_mean
)(m

Axis

8.72

1.38

6.85

9.34

A

10.89

2.38

5.16

12.26

B

6.31

0.75

4.57

3.43

C

5.62

0.63

8.54

5.39

D

10.31

2.06

5.26

10.82

E

6.28

0.74

5.32

3.96

F

5.42

0.60

6.26

3.75

G

6.12

0.71

4.31

3.08

H

6.48

0.78

7.58

5.93

I

5.92

0.68

10.79

7.34

J

شکل ( :)8نمودار تغییرات بیشینه شدت جزیره گرمایی
برحسب شاخص نسبت منظر کانیونی

شکل ( :)7محدوده مطالعاتی

در شکل ( )3کانیونهای منطقه مطالعاتی به تفکیک بیشینه شدت
جزیره گرمایی به نمایش آمده است .همچنین در شکل ( )82یک
نمای سهبعدی از محدوده مذکور نشان داده شده است .همانگونه که
از جدول ( )8مشخص است با افزایش شاخص نسبت منظر ،بر میزان
شدت جزیره گرمایی افزوده میشود.

-5پیادهسازی مدل
با پردازش الیههای مکانی ،بیشینه شدت جزیره گرمایی هر یک از
کانیونهای منطقه مطالعاتی محاسبه و به محور هر یک از کانیونها
منتسب گردید.
جدول ( )8نتایج حاصل از اجرای مدلهای مذکور را نمایش میدهد.
در این جدول  H/W،W_Mean ،H_Meanو  UHI_maxبه
ترتیب مقادیر ارتفاع متوسط ،عرض متوسط ،نسبت منظر و بیشینه
شدت جزیره گرمایی را برای هر یک از کانیونهای شهری منطقه
مطالعاتی نشان میدهد .در شکل ( )1نمودار تغییرات بیشینه شدت
جزیره گرمایی کانیونها برحسب شاخص نسبت منظر به تصویر
کشیده شده است.

-6بحث و ارزیابی
با توجه شکلهای ( )1و ( )3و ( )82و نتایج ارائهشده در جدول ()8
میتوان مشاهده نمود؛ کانیونهای  Aو  Bو  Eدر مقایسه با سایر
کانیونها دارای مقادیر نسبت منظر باالتر و پیکربندی ناهمگونتری
هستند .این امر موجب شده است تا این کانیونها دارای مقادیر شدت
جزیره گرمایی بیشتری برخوردار باشند .همچنین میتوان مشاهده
نمود کانیونهای  Gو  Dو  Jدارای مقادیر پایینتر نسبت منظر و لذا
شدت جزیره گرمایی پایینتری بوده و لذا دارای ترکیب بهتر و
پیکربندی بهتری در مقایسه با سایر کانیونها است.
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نتیجهگیری و پیشنهادها-7
 پدیده جزیره گرمایی شهری بهعنوان یکی از،در سالیان اخیر
پیامدهای منفی گسترش شهرنشینی و توسعه ناهمگون فضاهای
 موردتوجه،شهری که دارای آثار سوء زیادی بر جوامع شهری است
 هندسه شهری، یکی از عوامل اصلی ایجاد این پدیده.قرار گرفته است
 هندسه شهری که به ابعاد و فاصله ساختمانها از یکدیگر اشاره.است
 جذب انرژی و توانایی سطوح، از طریق اثرگذاری بر جریان باد،دارد
.در انتشار امواج بلند به فضا به شکلگیری این پدیده کمک میکند
لذا توجه به موضوع هندسه شهری در طراحیهای معماری و
شهرسازی و تهیه طرحهای بهینه میتواند تا حد زیادی در کاهش این
 مدلسازی و شبیهسازی شدت جزیره گرمایی بر.پدیده اثرگذار باشد
اساس شاخصهای هندسه شهری با استفاده از سیستمهای اطالعات
.مکانی یکی از روشهای کارآمد در این خصوص بهحساب میآید
این مطالعه نشان داد چگونه میتوان از قابلیتهای سیستمهای
 در برآورد شدت جزایر گرمایی وضع موجود مناطق،اطالعات مکانی
شهری و همچنین برآورد آن در مرحله طراحیهای شهری؛ بر اساس
شهرسازی-المانهای هندسی آنها و ارائه یک طرح بهینه معماری
 ارزیابی نتایج نشان، صرفنظر از دقت نتایج بهدستآمده.استفاده نمود
داد کانیونهای با نسبت منظر باالتر دارای مقادیر شدت جزیره
.گرمایی باالتر هستند
با توجه به اینکه مدل اوکه در شرایط ایدهآل جوی و بر اساس یک
مدل فیزیکی متشکل از اجرام با ظرفیت گرمایی خاص تهیه شده
است؛ به نظر میرسد به علت عدم مطابقت شرایط و مصالح
 نتایج حاصل از،مورداستفاده در منطقه موردمطالعه با شرایط فوق
شبیهسازی بیشینه شدت جزایر گرمایی در محدوده مطالعاتی با نتایج
 لذا پیشنهاد.حاصل از اندازهگیریهای واقعی مطابقت نداشته باشد
 نتایج حاصل،میشود در مطالعات آتی با انجام اندازهگیریهای واقعی
از مدل اوکه مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد و در صورت نیاز
.مدل محلی پیشبینی شدت جزیره گرمایی تهیه و ارائه گردد
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