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Extended Abstract 

Introduction 

With the increase of urban constructions and land use change, especially in big cities, the 

temperature of urban centers has increased compared to the suburbs, which has led to the 

formation of the phenomenon of heat islands in these areas. In fact, the heat islands of cities are 

closed isthmus lines that are known as the heat centers of the city, especially in areas built by 

humans and artificial structures. Since the purpose of climate studies in urban plans is to 

identify the environmental characteristics affected by the prevailing climatic conditions, so it 

can be of great help in optimizing the spatial structures. Climatic factors and elements in their 

quantitative and qualitative changes affect the environmental situation. Although these changes 

may be gradual and gradual, they can have lasting consequences. Therefore, the study of heat 

islands due to urban settlements has been considered by most researchers and its consequences 

for urban planning and global warming over the past decade have been considered with the 

expansion of urbanization and the occurrence of urban-related phenomena. The study of urban 

heat islands has begun in most of the most populous regions of the world. 

 

Methodology 

In order to develop the present study, the OK numerical equation has been used. Due to the fact 

that numerical models can be programmed in the field of climate by certain conditions, so they 

use micro-climate scales in applications. Therefore, in recent decades, under the developed 

conditions of cities, numerical models have been widely used, among these models is the Oke 

numerical model, which compares the results of the observed data according to the numerical 

algorithm to analyze the formation of urban heat islands with Using a series of mathematical 

functions and fractions, they finally designed a numerical model to study the heat island in 

urban and densely populated areas. 

 

Results and Discussion 

First, the average height of buildings in the area was calculated based on Equation (3). 

Examination of the height of the blocks showed that the highest height is related to the urban 

block with 24 meters and the lowest height is related to the urban block with 5 meters. 
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Therefore, by examining the height of urban blocks, it was estimated that the number of blocks 

with an average height of 10 to 12 meters is more, the number of these blocks is 99. Therefore, 

in areas two and six, most urban blocks have an average height of 12 meters, in other words, 

each urban block has an average of 4 floors. According to the classification of the average width 

of passages, out of 227 urban passages in the region, 123 passages have an average of 21 

meters. Therefore, the maximum width of the passages in the area is 21 meters. Also, in the 

northeastern parts of the region (District 6) and the southwest of the region (District 2), the 

width of the passages has reached 26 meters, which is due to the location of these areas near the 

highways leading to these areas. In total, in areas two and six, most of the passages have an 

average width of 21 meters. 

Then the output of the Oak equation showed that the larger the ratio (H / W), the higher the heat 

island of the city (Table 1 Appendix). It can also be said that in most areas there was 

homogeneity between the height and width of the passages. The intensity of the heat island in 

the areas showed that the range is between 4-7 degrees Celsius, there is not much difference in 

terms of the intensity of the heat island in the whole region. The reason for this can be 

considered as proper planning and proper management in the field of how the buildings are 

located in relation to the width of the passages and observing the principles of urban planning. 

The results of H / W with UHI showed that if there is heterogeneity between urban blocks, the 

intensity of UHI will be higher at lower H / W coefficients than at higher H / W coefficients. 

That is, the greater the heterogeneity between the height and width of the passages, the greater 

the intensity of the UHI. Also, according to the following diagram, it can be inferred that in the 

studied areas, the low coefficient of H / W ratio has caused that most of the blocks have a 

homogeneous distribution and therefore the intensity of the heat island in the study area is not 

significant. 

 

Conclusion 

In this paper, we have tried to investigate the effect of urban geometry on the maximum 

intensity of the heat island, using GIS tools and the parameters of urban blocks and the width of 

passages. The OK numerical equation was used to investigate the intensity of the heat island. 

The results showed that urban geometry (height of urban block and width of passages) as two 

input parameters (H / W) affect the maximum intensity of the heat island of the city. In the 

second and sixth districts of Tehran, most of the urban blocks have an average of 4 floors (ie 12 

meters). Also, the width of the passages in most areas of the region is considered in proportion 

to the height of the urban blocks. OKE equation simulation study showed that with increasing H 

/ W ratio, UHImax growth is more significant, this result is somewhat consistent with the study 

of Gonzalez et al. (2011) and Osaki et al. (2011, 2018). Finally, the intensity of the heat island 

in areas two and six of Tehran's third district has not been felt, which indicates the proper 

configuration of the geometry of the buildings using the indicators used in the principles of 

architecture and urban planning in this area. Therefore, it can be said that this proposed model 

(OKE) can help to understand urban problems. Therefore, with proper planning and observance 

of urban planning guidelines by organizations and competent individuals in order to create 

better conditions, more targeted strategies can be adopted that can prevent the spread of the heat 

island phenomenon in large cities, including the metropolis of Tehran. 

 

Keywords: Heat island intensity simulation, Numerical equation Oke, Urban blocks, GIS, 

Tehran.   
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 تهران شهر حرارتی جزیره گیریکلش چگونگی بر شهری هندسه تأثیر بررسی

 ( 3 منطقه شش و دو ناحیه: موردی مطالعه)
 

ی، تهران، ایران.خوارزمدانشجوی دکتری اقلیم شناسی شهری، دانشگاه  -فریبا صیادی    

 .استاد اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران -1زهرا حجازی زاده

 .گاه خوارزمی، تهران، ایراندانشیار اقلیم شناسی، دانش -محمد سلیقه 

 
 23/11/1400تاریخ پذیرش:                                                       1400/ 06/06تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

 داده اساس بر هرانت شهر( شش و دو ناحیه) 3 منطقه حرارتی جزایر شدت حداکثر محاسبه منظور به مقاله این در
 شده نجاندهگ GIS جغرافیایی اطالعات سیستم در که است شده ارائه سازی شبیه مدل ین شهری، هندسه های
 و GIS در موجـود  ابزارهـای  انتخـاب  و مطالعـه  اوك، عـددی  - نظری معادله مبنای بر تحقیق این روش. است
 حاضـر،  تحقیـق  یبـرا  نیـاز  مورد هایداده. است GIS عامل سیستم در حاصله الگوریتم و محاسبه مدل طراحی
 نتـای  . اسـت  تهـران  شـهر  3 منطقـه  در شهری بلوك 227 اصلی معابر عرض و هاساختمان طبقات ارتفاع شامل
 بلـوك  99 متـر  12 تا 10 بین متوس  ارتفاع دارای هایبلوك شمار که داد نشان شهری هایبلوك ارتفاع بررسی
 نتیجـه  نهایتاً. اشندب می متر 21 متوس  عرض دارای معابر غالب شش، و دو نواحی در همچنین، باشد،می شهری
 توزیـع  دارای هاوكبل بیشتر که شد باع  H/W نسبت پایین ضریب که است این بیانگر اوك معادله سازیشبیه

 بین  تهران سه قهمنط شش و دو نواحی شهری هایبلوك در حرارتی جزیره شدت دیگر عبارتی به. باشند همگنی
 هندسـه  مناسـب  پیكربنـدی  در توانیم را امر این دلیل و است نبوده چشمگیر که دباشمی گرادسانتی درجه 4-7

 بنـابراین، . دانست نطقهم این شهرسازی و معماری اصول در شده بكارگرفته هایشاخص از استفاده با هاساختمان
  و ردکـ  واهـد خ کمـن  شـهری  مختلـ   سـناریوهای  در UHI سـازی شـبیه  در محققان به یافته توسعه ابزار این
 .کندمی یشنهادپ را حرارتی جزایر گیریشكل در شهری هندسه مختل  تنظیمات تأثیر مورد در هایبح 
 

 تهران ،GIS شهری، هایبلوك اوك، عددی معادله حرارتی، جزیره شدت سازیشبیه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های ملی و بل توجهی بر روی اکوسیستمهای انسانی، تاثیر قاترین سكونتگاهامروزه مناطق شهری به عنوان غالب

. با  افزایش ساخت و سازهای شهری و تغییر کاربری اراضی به (3480: 2000ماسن و همكاران ،)اند ی داشتهمنطقه

گیری اند که منجر به شكلخصوص در شهرهای بزرگ دمای مراکز شهری نسبت به مناطق حومه روند افزایشی داشته

ی هستند که به عنوان این مناطق شده است. در واقع جزایر حرارتی شهرها خطوط همدمای بسته پدیده جزایر حرارتی در

. 1سازهای مصنوعی صورت گرفته استوها ساختویژه در مناطقی که توس  انساناند، بهمراکز حرارتی شهر شناخته شده

 و هوایی آب شرای  از متاثر محیطیهای ویژگی شناخت شهری،های طرح در هوایی و آب مطالعات از از آنجا که هدف

 آب عناصر و . عواملداشته باشد فراوانیهای کمن فضاییهای ساخت گزینیبهینه به تواندمی لذا است، محی  بر حاکم

 است بطئی ممكن هرچند تغییرات . ایندهندمی قرار تاثیر تحت را محیطی اوضاع خود کیفی و کمی در تغییرات هوایی و

 .(117: 1369رهنمایی،)باشند  داشته دنبال به پایداری پیامدهای توانندمی لیكن باشند، تدریجی و

ن برای آت و تبعات اس های شهری توس  اغلب محققین مورد توجه قرار گرفتهمطالعه جزیره حرارتی ناشی از سكونتگاه

ش شهرنشینی و رخداد است. با گسترشده  ریزی شهری و گرم شدن کره زمین در طول دهه گذشته در نظر گرفتهبرنامه

هان آغاز شده است که به در اکثر مناطق پرجمعیت ج پدیده های مربوط به شهر، مطالعه در زمینه جزیره حرارتی شهری

 نمونه هایی ذیل اشاره شد.

ورد ( جزو اولین کسانی بود که با در نظر گرفتن مورفومتری شهر به بررسی ین مدل تجربی ساده در م1981) 2اوك

بینی حداکثر شدت جزیره حرارتی در ین جزیره حرارتی مبادرت نموده و به توسعه آن پرداخت. این مدل قادر به پیش

باشد. در گیری جزیره حرارتی میمكان است. هندسه شهری )مورفومتری( به عنوان یكی از عوامل تأثیرگذار در شكل

اند)لوورمونگ ها در نظر گرفتهها/عرض خیابآنتفاع ساختمانارH/W) بسیاری از مطالعات مورفومتری شهر با )نسبت

 .(2010و همكاران، 5، مارکیوتو1981، اوك،2009 ،4، اولیویرا و همكاران3،2012وچیوگ

تجربی را  هایمدل و فیزیكی ( سه نوع مدل عددی،2003و همكاران) 6( و سونسون1981با توجه به مطالعات اوك )

بینی جزایر های شهری اعمال کرد. برای بررسی بیالن انرژی و پیشوط آب و هوا در محی توان برای تحقیقات مربمی

، 2002و همكاران، 8؛ زینزی2012و همكاران، 7)فامی تجربی سازیسازی عددی و شبیهحرارتی، بسیاری از محققان شبیه

؛ جوزوف و 2009همكاران، و 12؛ بالزس2008و همكاران، 11؛ چن2012و همكاران، 10؛ سانتو هان9،2003آتكینسون

ی با استفاده از ین مدل ( در مقاله2015) و همكاران15ناکاتا  اند.( بكار گرفته2016و همكاران، 14؛ کارولینا13،2009هین
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گنجانده شده بود، به منظور محاسبه حداکثر شدت جزایر حرارت GIS سازی، که در ین سیستم اطالعات جغرافیاییشبیه

سازی جزیره حرارتی به شبیه ،GIS ی هندسه شهری اقدام کردند. پس از مطالعه و انتخاب ابزار هاشهری بر اساس داده

  .شهر در حاالت مختل  شهری پرداختند

( در تحقیقی در فرانسه در مورد راهكارهای کاهش مقدار جزیره حرارتی شهر دریافتند که چندین 2015)1داووین و بوزنت 

های رنگی در پشت بام توان به استفاده از ماسهاده نمود. از جمله این راهكارها میتوان استفروش جهت این کار می

وجود های خاص در نما و سق  بناها اشاره کرد. ها و استفاده از پوششها، ایجاد فضای سبز بر بام ساختمانساختمان

و  ریسبب کاهش تبخ یاهیپوشش گ )خاك( وریناپذ سطوح نفوذ یو....( به جا نی)آسفالت،موزائی مصنوع یكیزیسطوح ف

)دیكمن شودیم ییگرما رهیکه به نوبه خود باع  باال رفتن جز شودیمحسوس در شهرها م یگرما شیتعرق و افزا

های عمده جزیره حرارتی شهر مبتنی بر نواحی مرکزی شهر است و شدت معموالً قسمت. (2019و همكاران ) 2ماهنگ

و  3افزایش داشته است )لیودو 2006در سال  1/4تا 1995در سال  2/3و از جزایره حرارتی در مرکز شهر نانج

و  ییعناصر آب و هوا واب در شهر منچستر انگلستان با توجه به ر ییگرما رهیشدت جز شیافزا(. 2014همكاران،

شهر  یر دمامنچست ینشان داد در قرن حاضر با توجه به هندسه شهر  یقرار گرفت که نتا یشهر مورد بررس یمورفولوژ

 . کند یم دایپ شیافزا گرادیدر جه سانت 4/2 زانیبه م

( به این نتیجه دست یافتند که اختالف دمای در سطح شهر 2017و همكاران ) 5(. لئوسوزکی2017و همكاران، 4)لورمور

 باشد.درجه سانتیگراد می 2واانسیا در تابستان بیش از 

اران یبا و همكانجام گرفته است؛ تحقیقات شك حرارتی در کشور جزیره با رابطه های داخلی متعددی درتاکنون پژوهش

های گوناگونی صورت ش( در این زمینه با ابزارها و رو1391) ( صادقی و علیجانی1390) ( ملن پور و طالعی1388)

حرارتی،  دت جزیرهش( با عنوان بررسی نقش هندسه شهری در 1396) اما مطالعات علیجانی و همكاران گرفته است.

کند. یوسفی ا میگیری جزایر حرارتی، نقش مهمی ایفنشان داد که هندسه شهر به عنوان یكی از عوامل مهم در شكل

یگر، ر بررسی ددگراد در شهر بابل دست پیدا کردند. ( در تحقیق خود به اختالف دمای ین درجه سانتی1396وهمكاران )

دمای  هری وشنشان داد که اختالف دمای جزیره حرارت هوای  دمای هوای تخمین زده شده برای شهر اصفهان

گی بر یكدیگر های توزیع آلودهای جزیره حرارتی و نقشهپیرامونی شهر در زمان رخداد حداکثر آلودگی بیشتر است. نقشه

آلودگی و نقشه  یعاند. همچنین رواب  همبستگی بین نقشه توزتر دارای دماهای باالتری بودهانطباق داشته و نواحی آلوده

تر بوده یبستگی قویب همجزیره حرارتی شهر اصفهان در سطح معناداری تأیید شد و در روزهای با آلودگی بیشتر، ضرا

 .(1397:120آروین،) است

 معماری و شهرسازی در مهم بسیار عاملی نیز باد کیفیت و کمیت آفتاب تابش برای بررسی اقلیم ین شهر عالوه بر

 آسایشی اثرات اقلیمی عناصری بقیه به نسبت اقلیمی عنصر این که نواحی در باد سرعت و به جهت د. توجهباشمی ایران

 .(120: 1382سلیقه،) باشدمی تر اهمیت با دارد تری عمیق و منفی مثبت

شرق بشرق و تا حدودی جنوشمال ،غرب، شرقشمال ،ی از اطراف مخصوصاً شمالشهر تهران مانند چالهاز آنجا که  

این ارتفاعات به مثابه دیواری بر روی جریانات اتمسفری و اقلیم محلی این شهر  که توس  ارتفاعاتی احاطه شده است

                                                           
1- Dhalluin and Bozonnet 

2- Dikman Maheng 

3- Lio Du 
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5- Lehoczky  
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هندسه و مورفومتری شهر بویژه آرایش  . بنابراینوندشمحسوب می آنو عامل مهمی در آلودگی هوای  تأثیر گذاشته

ها در میزان جذب و دفع انرژی و به تبع آن میزان ها و خیابانختمانها و فضاهای باز شهری و ابعاد سافضایی خیابان

مصرف انرژی فسیلی نقش اساسی دارد. گسترش جزیره حرارتی رابطه مستقیمی با رشد شهر داشته است. لذا این 

ران ته 3گیری جزیره حرارتی در منطقه پژوهش بر آن است تا با بررسی هندسه شهری به چگونگی تأثیر آن بر شكل

 بپردازد.

 

 روش پ وهش

ت. به منظور توسعه بلوك شهری مورد بررسی قرار گرف 227شهر تهران با  3در این پژوهش نواحی دو و شش منطقه 

 فاع طبقاتهای مورد نیاز برای تحقیق، شامل ارتتحقیق حاضر از معادله عددی اوك استفاده شده است. داده

شهر تهران است که از  شهرداری منطقه سه  3نطقه مبلوك شهری در  227های موجود و عرض معابر اصلی ساختمان

به صورت عددی  GISهای پلیگونی و سپس تبدیل آنها  با استفاده از نرم افزار اخذ گردید. لذا با گردآوری الیه

به عرض  وطتری مربهای پلیگونی و رسمحاسبات انجام گرفت. پارامترهای مورد استفاده شامل طبقات ساختمان و الیه

با توجه به اینكه  ت.توس  شهرداری تهران تهیه و آماده گردیده اس 1395باشد که بر اساس طرح تفضیلی سال معابر می

های خرد اقلیم در ریزی در زمینه آب و هوا بپردازند، لذا از مقیاستوانند به برنامههای عددی توس  شرای  خاصی میمدل

به طور  های عددیا مدلتحت شرای  توسعه یافته شهره های اخیرکنند. بنابراین در دههیبرنامه های کاربردی استفاده م

های باشد که با مقایسه نتای  دادهمی  Okeها، مدل عددیگسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند،  از جمله این مدل

 سری ازنی تفاده از ی شهری با اسیر حرارتگیری جزامشاهده شده با توجه به الگوریتم عددی به  تجزیه و تحلیل شكل

 وحی شهری ر نواتوابع و کسرهای ریاضی پرداخته است که نهایتاٌ ین مدل عددی برای بررسی جزیره حرارتی د

 شود:پرجمعیت طراحی کردند. الگوریتم عددی اوك از طریق معادله زیر محاسبه می

Tu-r(max)=7.45+3.97ln(H/W) 

)r(max-Tu∆  جزیره حرارتی  شدتحداکثر 

H  های( شهری استهای)ساختمانمیانگین ارتفاع  طبقات بلوك. 

 w  عرض خیابان)معابر( شهری است میانگین. 

ترده در نواحی العات گسذا مطلاز آنجا که پدیده جزیره حرارتی شهر به عنوان رخداد مهم در این معادله مورد بح  است، 

ح  جزیره بمدل در  ب اینریكای شمالی و .... صورت گرفته است که نتای  مشابه آنها حاکی از برآورد مناسژاپن، آم

و  ArcGIS10.3امه گیری پارامترهای موجود از برنحرارتی است. با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه، جهت اندازه

رتفاع ای، متوس  طه استفاده شد. در مراحل ابتدایالئم اختصاری و کدهای مربوعنویسی در محی  پایتون با برنامه

رای بها استخراج  و سپس در معادله عددی اوك ارزیابی شد. های شهری محاسبه و سپس میانگین عرض خیابانبلوك

متری از سمت چپ و راست هر بلوك شهری در  10های شهری، عرض متوس  ها نسبت به بلوكمحاسبه عرض خیابان

متری در  10 عنی شعاعیعابر ا توجه به اینكه در منطقه سه تهران عرض معابر زیاد بود،  متوس  عرض منظر گرفته شد. ب

 (. 1)شكل نظر گرفته شد 
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 انتخا  شعاع مناسب در سمت چپ و راست بلوک ها و خیابان های شعری .1شکل شماره 

 (2015منبع: ) دالوین و بوژنت، 

 

ها از طریق تر است( میانگین بلوكم 3هر بلوك شهری)میانگین هر طبقه شهری گیری طبقات در مرحله بعد با اندازه

 ( زیر محاسبه گردید.2رابطه)

                        (                                                                       2رابطه ) 

سبت به هر بلوك شهری، از متری ن 10شهری با در نظر گرفتن شعاع  هایدر مرحله بعدی، برای میانگین عرض خیابان

 ( استفاده شد:3رابطه)

 

 

+   رابطه )3(                                                      

H ارتفاع متوس  هر ساختمان : 

h ارتفاع هر ساختمان : 

W:  جاورمجهت قرارگیری محور هر خیابان نسبت به بلوك های شهری عرض متوس  خیابان با توجه به 

Dr:  های سمت راست متری در بلوك 10فاصله هر ساختمان تا شعاع 

Dl : های سمت چپمتری در بلوك 10فاصله هر ساختمان تا شعاع 

نتخاب بلوك ساختمانی اع بلوك شهری تقسیم گردید. شعا 227های منطقه مورد مطالعه به با توجه به  تعداد معابر، بلوك

ارتی در هر بلوك محاسبه و ، شدت جزیره حر H/Wمتر تعیین شد. نهایتاٌ با استفاده از نسبت 10در هر محور از معابر 

 های مربوطه ترسیم گردید.سپس نقشه

 دهد:مراحل استخراج پارامترهای مورد نیاز برای برآورد معادله اوك نشان می( 2شكل )

 



 1401بهار ، 72، شمارۀ 20، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       6

  

 
 عملیات برنامه ریزی شده برای محاسبه حداکثر شدت .2شکل شماره 

 جزیره حرارتی با استفاده از مدل اوک

 

 محدودۀ مورد مطالعه

دقیقه  44درجه و  35ه تا دقیق 36درجه و  35دقیقه طول شرقی و  33درجه و  51دقیقه تا 17درجه و  51شهر تهران در 

تهران است. این منطقه  3ن پژوهش نواحی دو و شش در منطقه عرض شمالی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه در ای

 ه است، لذا اهمیترار گرفتران قبا توجه به اینكه از نظر موقعیت جغرافیایی در ارتفاع باالتری نسبت به مناطق مرکزی ته

درس و م راه شهیدبزرگ مران،ین منطقه از شمال به بزرگراه شهید چبسزایی در انتخاب منطقه مورد مطالعه داشته است. ا

سالت و بزرگراه زرگراه ربب به بزرگراه آیت اهلل صدر و از شرق به خیابان پاسداران و بخشی از خیابان شریعتی و از جنو

( 3 شكل( محله است11و  ناحیه 6شهرداری دارای  3منطقه  .شودهمت و از غرب به بزرگراه شهید چمران محدود می

 دهد.تهران و ایران نشان می را در 3موقعیت جغرافیایی منطقه 
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 (تهران سه منطقه 6 و 2 نواحی)  مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت. 3شکل شماره

 نگارندگان( ترسیممنبع: )

 

 هابحث و یافته

ی حاضر، منطقه مورد مطالعه شامل صورت گرفت. در بررس GISنویسی در محی  محاسبه مدل عددی اوك طبق برنامه

یانگین ارتفاع ( م3بلوك شهری است. ابتدا  بر اساس رابطه ) 227شهر تهران با   3شش منطقه  نواحی دو و

 24هری با شها نشان داد که باالترین ارتفاع مربوط به بلوك های نواحی محاسبه گردید. بررسی ارتفاع بلوكساختمان

 .(4باشد. )شكل متر می 5متر و کمترین ارتفاع مربوط به بلوك شهری با  
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 منطقه سه تهران های شهری در نواحی دو و ششنمودار ارتفاع متوسط بلوک .4شکل شماره

 نگارندگان( ترسیممنبع: )

 

متر بیشتر  12تا  10های دارای ارتفاع متوس  بین های شهری برآورد گردید که شمار بلوكلذا با بررسی ارتفاع بلوك

های شهری دارای ارتفاع متوس  ش،  بیشتر بلوكشراین در نواحی دو و مورد است. بناب 99ها است که تعداد این بلوك

 (. 5طبقه است)شكل  4متر هستند، به عبارتی دیگر هر بلوك شهری به طور متوس  دارای  12

 

 
 های شهری بر اساس ارتفاع هر بلوکبندی شده بلوکنقشه طبقه .5شکل شماره 

 نگارندگان( ترسیممنبع: )

 

متر  21 ر به طور متوس (، بررسی عرض معابر در منطقه نشان داد که میانگین عرض معاب4 رابطه)ق در مرحله بعد طب

 (. 6)شكل باشدمی
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 تهران 3میانگین عرض معابر شهری در نواحی دو و شش منطقه . 6شکل شماره 

 نگارندگان( ترسیممنبع: )

 

نگین معبر دارای میا 123اد معبر شهری که در منطقه وجود دارد، تعد 227معابر، از  بندی میانگین عرضبر اساس طبقه 

شرقی های شمال(. همچنین در قسمت7شكل) متر است 21شترین عرض معابر در منطقه باشند. بنابراین بیمتر می 21

که دلیل آن مربوط به قرارگیری  یده استمتر نیز رس 26(، عرض معابر به 2)ناحیه  غربی منطقه( و جنوب6)ناحیه  منطقه

بر دارای باشد. در مجموع در نواحی دو و شش، غالب معاهای منتهی به این نواحی میاین نواحی در نزدیكی بزرگراه

 باشند.متر می 21عرض متوس  

 

 
 های شهرییری بلوکبندی عرض معابر بر اساس نحوه قرارگطبقه . 7شکل شماره 

  تحلیل شدت جزیره حرارتی

های شهری با عرض معابر پرداخته شد.  با به منظور بررسی شدت جزیره حرارتی ابتدا به بررسی ارتباط بین ارتفاع بلوك

بزرگتر باشد نشان دهنده عدم همگنی بین H/W توان گفت هر چه عدد بدست آمده از نسبت( می8شكل)توجه به 
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تا  0.5ها، میانگین بین ارتفاع و عرض معابر بین ه در اکثر بلوكها نشان داد کها است. بررسیعرض معابر و ارتفاع بلوك

(. به عبارتی 8ها با عرض معابر همگنی خاصی وجود دارد)شكلمتر است یعنی  بین توزیع و نحوه قرارگیری بلوك 0.8

طقه های منمتر  است که در تعداد کمی از بلوك 1/1با ضریب  H/Wترین اختالف نسبت مشخص شد که بیش دیگر

 مشاهده شد.
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 (H/Wمعابر) عرض میانگین به شهری هایبلوک ارتفاع نسبت میانگین .8شکل شماره 

 نگارندگان( ترسیممنبع: )

 

 با نیز شهر حرارتی جزیره شود، تربزرگ (H/W)نسبت این میزان سپس خروجی حاصل از معادله اوك نشان داد هرچه

جود توان گفت در بیشتر نواحی بین ارتفاع و عرض معابر همگنی وهمچنین می .(1)جدول رو استوبهر افزایشی روند

باشد یعنی در کل منطقه گراد میدرجه سانتی 4-7داشته است.  شدت جزیره حرارتی در نواحی نشان داد که بازه آن بین 

ریزی درست و توان به برنامهیل این امر را می(. دل9)شكل شوداز نظر شدت جزیره حرارتی تفاوت چندانی احساس نمی

  انست.ازی دمدیریت صحیح در زمینه نحوه قرارگیری ساختمان ها نسبت به عرض معابر و رعایت اصول شهرس

 

 
 بندی شدت جزیره حرارتی حاصل از معادله اوکطبقه. 9شکل شماره 

 نگارندگان( ترسیممنبع: )
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 یراز حرارتی بیشتر است، شدت جزیره ودش زیاد خیابان عرض به نسبت ساختمان ارتفاع میزان هرچه دیگرعبارتی به

شود و ه بیرون از محی  شهری میبباع  عدم پسداد انرژی  و شده کم خیابان عرض بودن کم واسطهبه انرژی رفتبرون

با  H/W ی  بررسینتا(. 9)شكل داشت خواهد شدت جزیره حرارتی روند افزایشی بیشتر، شهری شكل ناهمواری هرچه

UHI  های شهری، شدتنشان داد در صورت وجود ناهمگنی بین بلوكUHI تر پایین در ضرایبH/W  نسبت به

ز نی UHIرض معابر زیاد باشد، شدت یعنی هرقدر ناهمگنی بین ارتفاع و ع .تر خواهد بود، بیشH/Wضرایب باالتر 

یب پایین توان استنباط کرد که در نواحی مورد مطالعه، ضریهمچنین طبق نمودار زیر م (.10)شكل تر خواهد شدبیش

طقه رتی در منها دارای توزیع همگنی باشند و در نتیجه شدت جزیره حراباع  شده است که بیشتر بلوك H/Wنسبت

 مورد مطالعه چشمگیر نباشد.

 

 
 با حداکثر شدت جزیره حرارتی H/W بررسی ارتباط بین ضریب .10شکل شماره 

 نگارندگان( ترسیم)منبع: 

 

 . محاسبات مربوط شدت جزیره حرارتی منطقه سه با استفاده از معادله عددی اوک1جدول شماره
Join H Med W Med H/W Ratio UHI Máx. 

1 15.4 19.601817 0.785641 7.034041 

2 14.7625 17.074942 0.864571 7.199099 

3 12.9 15.202847 0.848525 7.166799 

4 12.823226 21.978214 0.583452 6.521039 

5 15.076923 19.942456 0.756021 6.96778 

6 12.8 18.714909 0.683947 6.795038 

7 18.4 17.246211 1.066901 7.561653 

8 13.028571 23.926689 0.54452 6.401976 

9 13.780714 16.420577 0.839234 7.147817 

10 11.428571 18.531623 0.616706 6.616612 

11 12.433333 15.039225 0.826727 7.121928 

12 12.822222 18.306407 0.700423 6.83608 

13 11.266667 19.750661 0.570445 6.482169 

14 11.4 23.625626 0.482527 6.19358 

15 10.066667 19.143447 0.525854 6.341836 

16 12.981395 16.216023 0.800529 7.066407 

17 13.507692 15.50992 0.870907 7.211687 

18 10.894054 22.28204 0.488916 6.216261 
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19 19.307692 20.723317 0.931689 7.328006 

20 14.156098 16.32447 0.86717 7.204275 

21 9.8375 20.628005 0.4769 6.173357 

22 14.73 21.046322 0.699885 6.834755 

23 14 20.066593 0.697677 6.829308 

24 12.964706 13.542913 0.957306 7.374771 

25 13.028571 19.309532 0.674722 6.771626 

26 14.533333 15.135231 0.960232 7.380033 

27 12.373333 21.399595 0.578204 6.505462 

28 10.190244 22.122192 0.460634 6.113525 

29 8.903226 24.460665 0.363981 5.707484 

30 15.381818 22.252527 0.691239 6.813324 

31 8 16.920789 0.472791 6.158437 

32 14.830769 18.030243 0.82255 7.113193 

33 11.831818 23.193323 0.510139 6.289523 

34 11.057143 19.007447 0.581727 6.515935 

35 12.64 16.06218 0.786942 7.036892 

36 17.730435 22.59257 0.784791 7.032172 

37 12.34 20.797621 0.593337 6.550007 

38 12.2625 18.883585 0.649374 6.705603 

39 9.6 16.511886 0.581399 6.514964 

40 8.628571 31.132174 0.277159 5.237636 

41 12.622222 14.714907 0.857785 7.185512 

42 13.145 17.388074 0.755978 6.967681 

43 13.765128 22.69015 0.606657 6.588283 

44 12.259574 23.397328 0.523973 6.335657 

45 10.215385 21.564376 0.473716 6.161806 

46 14.130435 19.200443 0.735943 6.921372 

47 9.333333 21.487289 0.434365 6.012285 

48 15.6 19.689803 0.792288 7.048566 

49 11.92 30.231141 0.394295 5.845412 

50 12.25 15.975613 0.766794 6.992174 

51 14.176 21.192636 0.668912 6.756714 

52 14.342857 20.203506 0.709919 6.859299 

53 8.6 24.72763 0.347789 5.629024 

54 15.48 17.750229 0.872101 7.214051 

55 9.014286 26.998301 0.333883 5.558672 

56 12.48 11.828427 1.055085 7.542452 

57 9.15 12.890822 0.709807 6.859028 

58 11.921951 21.595638 0.552054 6.425666 

59 12.25 21.731354 0.563702 6.461666 

60 14.581333 19.852306 0.734491 6.917965 

61 23.3856 26.156341 0.89407 7.256945 

62 13.618461 21.646702 0.629124 6.650983 

63 10.2 19.641594 0.519306 6.320231 

64 11.831765 17.662881 0.669866 6.759172 

65 11.632 21.135638 0.55035 6.420337 

66 13.562727 24.102368 0.562713 6.458641 

67 12.78 21.6354 0.590699 6.542323 

68 12.428571 16.315442 0.761767 6.980835 

69 14.284615 22.803964 0.626409 6.643527 

70 15.56 21.984176 0.707782 6.854101 

71 9.109091 16.074123 0.566693 6.470791 

72 14.581818 20.592475 0.708114 6.854909 
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73 11.644444 16.695956 0.697441 6.828725 

74 13.22381 22.754493 0.581152 6.514229 

75 18.266667 18.738143 0.974839 7.406063 

76 10.816667 28.629202 0.377819 5.771818 

77 9.4 14.045085 0.669273 6.757646 

78 10.13 27.314075 0.370871 5.739815 

79 13.851852 17.022275 0.813749 7.094646 

80 13.192 22.566861 0.584574 6.524353 

81 10.425 24.704639 0.421986 5.962431 

82 10.2 10.59017 0.963157 7.385278 

83 8.18 28.182356 0.290253 5.317221 

84 12.815686 19.459032 0.658598 6.729924 

85 14.4 22.507974 0.639773 6.679924 

86 8.927273 13.946926 0.640089 6.680774 

87 13.02 18.605934 0.699777 6.834489 

88 9.10303 24.068166 0.378219 5.77364 

89 14.925 18.772221 0.795058 7.054583 

90 13.380952 23.734646 0.563773 6.461884 

91 9.254545 17.52739 0.528005 6.348872 

92 10.2 20.123775 0.506863 6.278416 

93 10.516456 30.54861 0.344253 5.611405 

94 13.066667 23.003179 0.568037 6.474877 

95 8.066667 16.738084 0.481935 6.191464 

96 14.733333 16.684631 0.883048 7.235558 

97 11.575 26.157878 0.442505 6.044296 

98 13.756522 16.546725 0.831374 7.131592 

99 13.333333 13.15487 1.013566 7.473233 

100 15.683333 15.912652 0.985589 7.424972 

101 13.902857 26.446197 0.525703 6.341341 

102 13.165049 19.94303 0.660133 6.733936 

103 14.9 21.041948 0.708109 6.854898 

104 9.906667 23.619736 0.419423 5.951931 

105 10.675 20.723109 0.515125 6.306295 

106 15.33931 26.272724 0.583849 6.522214 

107 8.4 18.293017 0.459192 6.108116 

108 16.892308 18.11946 0.932274 7.329089 

109 13.705556 25.65955 0.534131 6.368761 

110 8.68 28.18764 0.307936 5.41919 

111 13.367805 24.13662 0.553839 6.431233 

112 5 25.405694 0.196806 4.647335 

113 10.366667 23.913774 0.433502 6.008854 

114 11.7 15.234501 0.767994 6.99487 

115 12.87 16.367249 0.786326 7.035543 

116 10.31579 25.132237 0.41046 5.914687 

117 12.085 22.189004 0.544639 6.402352 

118 13.666667 25.001009 0.546645 6.408689 

119 12.3 23.773091 0.517392 6.313863 

120 14.823529 15.764751 0.940296 7.34386 

121 12.502564 34.778082 0.359496 5.686103 

122 12.311111 17.929375 0.686645 6.801826 

123 11.915151 23.38532 0.509514 6.28741 

124 8.848781 25.298662 0.349773 5.63883 

125 9.641667 24.847962 0.388026 5.81778 

126 17.541177 24.372558 0.71971 6.882916 
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127 14.730322 23.587432 0.624499 6.63826 

128 12.933333 11.774158 1.098451 7.611899 

129 11.411111 25.767913 0.442842 6.045607 

130 10.106977 25.511433 0.396174 5.853609 

131 10 22.503604 0.444373 6.051559 

132 14.06 26.295218 0.534698 6.370591 

133 16.38383 25.3284 0.646856 6.698906 

134 9.212121 17.537314 0.525287 6.339974 

135 12.146316 15.970388 0.760552 6.978083 

136 9.8 20.038134 0.489067 6.216794 

137 8.865714 20.742798 0.427412 5.98446 

138 12.63125 26.198003 0.482146 6.192217 

139 9.07 23.503103 0.385906 5.808334 

140 13.609524 21.5347 0.631981 6.658795 

141 10.325 28.74434 0.359201 5.684691 

142 14.830204 25.918712 0.572181 6.487409 

143 9.633333 24.707108 0.389901 5.82609 

144 12.652632 15.025186 0.842095 7.153683 

145 10.666667 20.205176 0.527918 6.348587 

146 10.266667 25.226325 0.406982 5.900015 

147 12.127368 24.995999 0.485172 6.203007 

148 10.881633 14.475485 0.751728 6.957962 

149 14.277468 29.677849 0.481082 6.188409 

150 12.433333 22.357023 0.556127 6.438339 

151 10.767273 24.445163 0.440466 6.036334 

152 14.625 21.032797 0.695343 6.823529 

153 13.371429 25.309901 0.528308 6.349863 

154 8.755556 14.444444 0.606154 6.586854 

155 12.217778 19.992875 0.611107 6.600884 

156 10.688889 18.328175 0.583194 6.520279 

157 10.766667 18.040742 0.596797 6.560033 

158 9.728471 26.105945 0.372653 5.748082 

159 9.25 22.364369 0.413604 5.927843 

160 9.654545 20.168556 0.478693 6.179826 

161 9.866667 15.090154 0.653848 6.717443 

162 15.430495 23.941663 0.644504 6.692625 

163 9.9824 24.97334 0.399722 5.868981 

164 13.04375 22.551072 0.578409 6.506074 

165 10.249263 22.671963 0.452068 6.081158 

166 8.643902 19.963728 0.43298 6.006779 

167 6.4 15.811388 0.404772 5.890624 

168 10.573333 23.333958 0.453131 6.085207 

169 11.42 24.420837 0.467633 6.139525 

170 9.4 28.778033 0.326638 5.520845 

171 9.715789 24.580016 0.395272 5.849677 

172 15.48 22.351575 0.692569 6.816637 

173 19.726 25.385374 0.777062 7.015108 

174 10.770667 27.929977 0.385631 5.807103 

175 11.949231 24.237643 0.493003 6.230613 

176 10.946154 22.574644 0.484887 6.201993 

177 13.474286 24.093441 0.559251 6.448 

178 9.236364 22.274539 0.41466 5.932238 

179 13.327647 27.553081 0.483708 6.197796 

180 11.2 22.663649 0.494183 6.234736 
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181 12.848485 23.737981 0.541263 6.39163 

182 15.568 23.523823 0.661797 6.738278 

183 14.885714 28.011525 0.531414 6.359969 

184 8 29.15476 0.274398 5.220371 

185 17.858333 21.928885 0.814375 7.095973 

186 11.04 26.954068 0.409586 5.911009 

187 15.9465 26.975562 0.591146 6.543629 

188 11.789474 20.260415 0.581897 6.516439 

189 14.185714 24.042572 0.590025 6.540355 

190 11.385714 25.306581 0.449911 6.072913 

191 12.795897 23.380992 0.547278 6.410685 

192 14.648 20.155599 0.726746 6.899689 

193 13.460632 22.384348 0.601341 6.57311 

194 13.06037 28.691162 0.455205 6.093083 

195 10.617143 16.68564 0.636304 6.670549 

196 12.863448 23.771063 0.541139 6.391236 

197 13.633407 23.283183 0.585547 6.527221 

198 9.911111 19.529757 0.507488 6.280539 

199 12.2 20.12534 0.606201 6.586988 

200 10.8 21.84017 0.494502 6.235846 

201 10.75 15.930916 0.674789 6.771796 

202 9.505882 18.415962 0.516176 6.309808 

203 8.6648 20.358381 0.425613 5.977191 

204 8.92 17.724672 0.503253 6.266093 

205 10.142857 17.084295 0.593695 6.551046 

206 11.016327 18.309998 0.601656 6.574014 

207 18.35 24.894345 0.737115 6.924115 

208 13.38 23.668163 0.565316 6.466598 

209 10.315294 25.102896 0.41092 5.916618 

210 10.433333 17.076788 0.610966 6.600487 

211 11.430986 16.160821 0.707327 6.852992 

212 12.169697 23.773651 0.511899 6.29546 

213 22 25.206906 0.872777 7.215385 

214 10.917647 16.574209 0.658713 6.730224 

215 11.035745 20.174667 0.54701 6.409841 

216 6.971429 18.30088 0.380934 5.785974 

217 9.5776 17.796045 0.538187 6.381805 

218 10.311111 25.686204 0.401426 5.876314 

219 11.941732 20.705129 0.576752 6.501128 

220 10.678298 18.134181 0.588849 6.536916 

221 9.666046 22.989547 0.420454 5.956162 

222 12.32 10.828427 1.137746 7.6725 

223 11.485283 17.995359 0.638236 6.675775 

224 14.481333 22.158679 0.653529 6.716601 

225 10.593814 20.558446 0.515302 6.306886 

226 13.241379 21.37487 0.619483 6.624358 

227 8.869565 23.474548 0.377838 5.771901 
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 نتیجه گیری 
های شهری، فاع بلوكتواند تأثیرگذار باشد: از جمله ارتهندسه شهری در تشكیل جزایر حرارتی شهر از طرق مختل  می

یره. در غهای شهری در جهات باد غالب و های شهری، نحوه قرارگیری بلوكعرض معابر، نوع مواد بكار رفته در بلوك

و پارامترهای GIS ابزار از هاستفاد با حرارتی، جزیره شدت را بر حداکثر شهری ههندس تأثیر مقاله سعی شده است تا این

. اده گردیدرتی از معادله عددی اوك استفشود. برای بررسی شدت جزیره حرا بررسی های شهری و عرض معابربلوك

بر   (H/W)رودیتر وام)ارتفاع بلوك شهری و عرض معابر( به عنوان دو پار نتای  بررسی نشان داد که هندسه شهری

 به طور شهری هایوكبل تهران بیشتر 3شدت حداکثر جزیره حرارتی شهر تأثیرگذار است. در نواحی دو و شش منطقه 

های ع بلوكباشد. هم چنین پهنای معابر در بیشتر نواحی منطقه متناسب با ارتفامتر( می12طبقه)یعنی 4 دارای متوس 

 UHImax  رشد H/Wنسبت افزایش وك نشان داد که باسازی معادله ای شبیهشهری در نظر گرفته شده است. بررس

 (2018، 2011) ارانو اوساکی و همك (2011) همكاران و گونسالس مطالعه با نوعی به نتیجه چشمگیرتر است، این

دهنده نه نشاکاست  مطابقت دارد. نهایتاً شدت جزیره حرارتی در نواحی دو و شش منطقه سه تهران محسوس نبوده

طقه زی این منهای به کارگرفته در اصول معماری و شهرساساختمانها با استفاده از شاخص هندسه پیكربندی مناسب

ا بکند. بنابراین  کمن تواندمی شهری مشكالت درك به )اوك( پیشنهادی مدل توان گفت ایناست. بنابراین می

 شرای  ایجاد منظور ذیصالح به افراد و هاسازمان سازی توس های اصول شهررعایت دستورالعمل مناسب و ریزیبرنامه

زرگ از شهرهای ب تواند از گسترش پدیده جزیره حرارتی درنمود که می اتخاذ توانرا می هدفمندتری هایاستراتژی بهتر،

 جمله کالنشهر تهران جلوگیری کند.

 

 تقدیر و تشکر

 شته است.ی ندافته از رساله دکتری می باشد، حامی مالبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگر
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