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 1389 ابستانت، اولسال اول، شماره ريزي شهري، برنامهپژوهش و مجله 
  26/8/1389: پذيرش - 30/1/1389: دريافت

  49-64صص 

  

   Email: bahman@iaurasht.ac.ir                                                09111310993: نويسنده مسؤول*
 

 

  تشكيل جزيره گرمايي در شهر رشتشناخت محدوده مكاني 
  

ــاني ــن رمض ــران      بهم ــت، اي ــد رش ــالمي واح ــگاه آزاد اس ــي، دانش ــاي طبيع ــيار جغرافي  *، دانش
 دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد رشـت، ايـران    ، كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي، محمدسيده مريم دخت

  

 
  چكيده
تفاوتهايي از نظر درجه حرارت بين مناطق مركـزي شـهر و حومـه آن     ،شهر هاي بشري و تغيير در سيماي طبيعيفعاليت

هـدف  . مشهودتر است ، بيشتربه ويژه در شهرهاي بزرگ ،اين پديده. كه به جزيره حرارتي معروف است. ايجاد مي كند
هر و امكـان  به منظور تهيه نقشه دمايي شـ  ،شناخت تفاوت دمايي مناطق مختلف شهر رشت و حاشيه اطراف ،اين تحقيق

 ،براي انجـام ايـن تحقيـق    واست  شهر رشت ،اين تحقيق عرصه مطالعاتي در. تشكيل جزيره دمايي در شهر رشت است
اسـتفاده گرديـد و بـراي ارزيـابي     ) كشاورزي و فرودگاه(هاي سينوپتيك موجود در حومه رشت ازآمار روزانه در ايستگاه

و در طول جمع  ريه به كمك شهرداري رشت و اداره هواشناسي استان داايستگا نهحرارتي در قسمتهاي مختلف شهر نيز 
هاي آمـار نشـان   از مقايسه داده نتايج حاصل. است شدهاستفاده  ) 1386لغايت خرداد  85بهمن ( آوري داده هاي روزانه 

راف در شرايط حـداقل  درجه سانتي گراد بين مركز جزيره گرمايي با نواحي اط 4/6تا  5اختالف دمايي معادل  كه دهدمي
مي آيد و همچنين بيشينه اختالف  به وجود سانتي گراد در شرايط دمايي بيشينه 6/5الي  3دمايي و اختالف دمايي معادل 

 درجه سانتيگراد به 6/4اين اختالف با  ،در سطح شهر مربوط به ايستگاه سبزه ميدان است كه در ماه خرداد در حداقل دما
درجه سانتيگراد بـه حـداقل رسـيده و ثبـت شـده       97/2در حداكثر دما با اختالف  در همين ماه دماي حداكثر مي رسد و

صورت كنتوري و پهنـه بنـدي در محـيط سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي ترسـيم و        ه نقشه هاي هم ارزش دمايي ب. است
  . مكانهاي احتمالي جزيره گرمايي مشخص گرديد

  .جزيره حرارتي شهري،ميكروكيلماي  ،شهر رشت :كليدي ه هايواژ
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  مقدمه -1
  طرح مسأله -1-1

شهرنشيني رونق زيادي پيدا كـرده و   ،در عصر حاضر
تا كـره زمـين تحـت تـأثير      است همين امر سبب گرديده

وضعيت طبيعي خود را تا حد  ،مسايل مختلف قرار گرفته
يكـي از پيامـدهاي آن افـزايش     كهزيادي از دست بدهد 

 1930شهر سازي بعد از دهه  با گسترش شهر و .دماست
به ويژه پس از جنگ جهاني دوم تغييـرات آب و هـوايي   

 –بحريني و همكاران (محلي در شهر نشيني ظاهر گرديد 
1371 :83 .(  

 علـت  .چند دليل بـراي جزيـره گرمـايي وجـود دارد    
اصلي افزايش گرمـاي شـبانه در سـاختمانها در شـبها ي     

و تعرق در منـاطق  وابسته به مواد سطحي و تبخير  ،صاف
اسـت  از آسفالت و سـيمان   ناشي عموماكه  شهري است

بـا   ). 1982،اوكه( در مناطق شهري استفاده شده است كه
بـه   گرمـاي شـهري   در طـول روز بـر   بـاد  توجه به اينكه

مـي   صورت وزش افقي در اليه هاي سطحي شهري تاثير
چه شـهر داراي  نچنا ). 1997، كاميلوني و باروس( گذارد
بـه   ،باشـد  اي واري و پستي و بلندي قابـل مالحظـه  ناهم
سبب چرخش آلودگي  ،مراكز حرارتي تشكيل شده كمك

جزيـره گرمـايي    و اسـتحكام  در بين ساختمانها مي شـود 
  ).1384، اسميت( را دوام مي بخشد تشكيل شده

در هــر منطقــه شــهري در كنــار فراينــد جــذب پرتــو 
ن هـا و  فرابنفش و گسيل پرتو فرو سرخ، سقف سـاختما 

 ،خيابانها و سطوح تيره رنگ شهري گرما را جذب نموده
با توجه به اينكـه   .دارندبا طول موج باال به هوا گسيل مي

ها و خيابانها در شـهرها رنگـي دارنـد كـه بـا      سقف همه

دمـاي منطقـه    ،جذب گرمـاي گسـيل شـده از خورشـيد    
درجه سانتيگراد افزايش مي  15 تا 2مسكوني را تا حدود 

در . گردنـد مـي  پديده جزيره گرمـايي  سبب تشديد ،دنده
 آمريكاي شمالي اختالف دماي حداكثر شهري و روستايي

درجه سانتي گراد مـي رسـد و    5/4اندازه گيري شده و به
اين اخـتالف دمـا را بـه جمعيـت و روش زنـدگي آنهـا       

مواد و مصـالح   .)4: 1375،جهانگيري( وابسته دانسته اند 
 ان نيز در اين رابطه نقش مهمـي را به كار رفته در ساختم

كـه در يـك روز آفتـابي دمـاي      بـه طـوري   ،ايفا مي كنند
ساختمان از گرمايي مطلوب تا حد حرارتـي كـه توانـايي    

( متغيــر اســت  ،پخــتن يــك تخــم مــرغ را داشــته باشــد
  ). 1379،افشار

اثرات جزيره گرمايي شهر در نيمه شب مي توانـد در  
د و آن زماني اسـت كـه   طول يك موج گرمايي؛ مضر باش

و مناطق وسيع سرمايي قابل ) روستايي(در نواحي اطراف 
جزيـره گرمـايي    ،از طرفي ).1972،كالرك(مشاهده باشد 

تـاثير مـي    نيز مستقيما روي سالمتي حيات وحش شهري
حيوان در  هزاردر اياالت متحده امريكا در حدود  .گذارد

از ايـن  افزايش دمـا مـي ميرنـد و بـيش      علتهر سال به 
( اثر تركيبات مضر هواي شهري از بين مي روند تعداد، بر

  ).1996،چانگنون و همكاران
  
  اهميت و ضرورت -1-2

جزيره گرمايي در حيطه مطالعـات   مطالعات مربوط به
كاربردي و آب وهواشناسي كاربردي قرار مـي   جغرافياي

كه اين تحقيق در جسـتجوي   )12: 1371،عليجاني( گيرد 
با توجه به ساختار نامنظم و بي قاعـده   .ستشناخت آن ا
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بررسي احتمال وجود جزيره گرمايي در  براي ،شهر رشت
اقدام به بررسي شهر از نظـر دمـايي در ايـن     ،شهر رشت

ايستگاه  11آوري شده در رابطه با توجه به آمارهاي جمع
  .گرديد شهرداخل شهر و حومه 

 
  اهداف -1-3

يي منــاطق هــدف ايــن تحقيــق شــناخت تفــاوت دمــا
 مختلف شهر رشت و حاشيه اطراف به منظور تهيه نقشـه 

  .پهنه جزيره گرمايي در شهر رشت است
  
  سوابق -1-4

شهرنشيني رونـق زيـادي پيـدا كـرده      ،در قرن گذشته
از سوي محققـان   ه شدهيبر اساس گزارش هاي ارا. است

تقريباً نيمي از جمعيـت جهـاني در منـاطق     ،ايالت متحده
طـور مسـتقيم   ه برند و جزيره گرمايي ب شهري به سر مي

-سالمتي و آسايش ساكنان شهري را تحت تأثير قرار مـي 

دهد و تحقيقاً ثابت شده است كه سرعت مرگ و ميـر در  
. يابـد طول يك موج گرمايي با حداكثر دمـا افـزايش مـي   

هـاي شـهري بـه     ميزان افزايش دماي سـطحي در محـيط  
، عــرض عوامــل متعــددي از جملــه شــرايط وضــع هــوا
آلـودگي    جغرافيايي، زمان، توپوگرافي، پايداري جو، بـاد، 

هوا، جمعيت، منابع گرمـايي مصـنوعي و سـاخته دسـت     
ها و شرايط تخليه  ها؛ هندسه خيابانبشر، ارتفاع ساختمان

: 1383رنجبـر و همكـاران،    ( هواي شهري وابسته اسـت 
63.(  

نيـاز بـه سـرمايش     ،منفي جزيـره گرمـايي   تأثيراتاز 
كه عالوه بـر  است تر و استفاده از وسايل خنك كننده بيش

باعث ايجـاد آلـودگي    ،باال رفتن مصرف انرژي الكتريكي
شود  محيط و افزايش دماي مضاعف در محيط شهري مي

كاهش اسـتفاده   ،مثبت جزيره گرمايي تأثيراتو از جمله 
از سوخت فسيلي براي گرم كردن منـازل در فصـل سـرد    

افـزايش توليـد    علتشد گياهان به افزايش روند ر و سال
 :1376سـلطاني نـژاد،   ( اسـت مواد غذايي در اين منـاطق  

ــاطق شــهري   ).20 ــاه در من ــانزدهفصــل رشــد گي روز  پ
 ،تر از مناطق روستايي است و عالوه بر تـأثير دمـا  طوالني

گسترش ابـر و   ،از قبيل باد محلي ،موجب تأثيرات ثانوي
مصـالح   ،طـور  ينهم. شودافزايش سرعت بارش مي و مه

مقادير هنگفتي انـرژي گرمـايي را    ،ساختمان در طي روز
كنـد و در طـي سـاعات شـب از خـود پـس        ذخيـره مـي  

اين روند موجب به تعويق افتادن روند طبيعـي و   .دهد مي
   .شود خنك شدن هواي شهري مي

  
   تحقيق  و روش  ها داده -1-5

 ار شده در سطح شهر با نصب سنسور دميايستگاه دا نه
با همكاري  ،از سطح زمين cm70/1سنج خشك در ارتفاع 

در  شهرداري رشت به صورت حـداقل و حـداكثر روزانـه   
شـب   12 و عصر 6ظهر،  12صبح،  6 :ساعت روزانه چهار

تا  1385بهمن ماه سال  13بازخواني شد و در دوره آماري 
صورت سـاعتي و  ه كه ب هاييفرم در 1386آخر خرداد ماه 

ن شـهرداري  اتوسط مـأمور  ،شده بود هانه تنظيمنه و مااروز
هـا يادداشـت   و افراد؛ پـس از آمـوزش و بـازخواني در آن   

  .گرديد
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  موقعيت ايستگاهها در شهر رشت - 1شكل شماره 

  

 
ايسـتگاه   دوهـا سركشـي شـد و    ايستگاه همهروزانه به 

هـاي سـينوپتيك   حومه فرودگـاه و كشـاورزي از ايسـتگاه   
هـا بـه وسـيله دسـتگاه     كليه ايسـتگاه  .هواشناسي بوده اند

GPS و بـه صـورت    )1شكل شـماره  ( موقعيت يابي شد
هـاي آمـاري   دادهكـه   ذكر است شايانخطي رسم گرديده 

- صورت خام وارد نـرم به ) 1شكل شماره (ايستگاه  11هر 

گيري ماهانه و استفاده از شد و پس از ميانگين Excelافزار 
هـا   ارزش دمايي براي ايسـتگاه هاي هم نقشه GISافزار نرم

 پـنج مـاه حـدود    پـنج  به صورت حداقل و حداكثر كه در 
طـور يـك    نمودار حـداكثر و همـين   پنجنمودار حداقل و 

ماه در يك مؤلفـه   پنجايستگاه براي  پنجهاي نمودار حداقل
نقشه هم ارزش حـداقل و   پنجرسم شده و  براي حداكثرها

جـدول   ،گرديد و نهايتاًترسيم  ارزش حداكثر نقشه هم پنج

- اختالف دمايي حداقل و حداكثر ماهانه بين ايستگاه سـبزه 

ها به منظـور اهـداف   هبا تمامي ايستگا) مركز شهر ( ميدان 
بـا توجـه    ،انجام اين مراحلاز پس . تحقيق نيز تهيه گرديد

به آمـار سـرعت و سـمت بـاد كـه از ايسـتگاه سـينوپتيك        
دسـت  ه د غالب را بهواشناسي رشت تهيه شده و سمت با

جهت مسير جزيره آورده شـده   آورده و در نقشه همدمايي
 .است
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  يافته ها - 2
  1385بررسي حداكثر دما در در بهمن  - 1- 2

 بررسي نقشه همدمايي ميانگين حداكثر دما در بهمندر 
شود كه ايستگاه سبزه ميـدان در شـمال   مشاهده مي ؛1385

ه سـانتيگراد در  درجـ  83/14غربي شـهر رشـت بـا دمـاي     
بيشــترين دمــا را بــه خــود  ،مقايســه بــا ده ايســتگاه ديگــر

مركز جزيره گرمايي را تشـكيل داده   ،اختصاص و در واقع
  ).2شكل شماره (است 

پارك ملت در شمال شرقي شهر با دماي  ،در همين ماه
بـا   ،البتـه . استترين نقطه شهر  با كمترين دما خنك 86/10

ود كـه كشـيدگي نقشـه در    شـ  دقت در نقشه مشـاهده مـي  
نيمه شرقي كه دستخوش جهت باد غالب  قسمت شمالي و

ناحيه شـرقي شـهر بـه     ،البته. كمترين دماست داراي است،
پارك كشـاورز و فضـاي سـبز در     ،وجود پارك ملت علت

تواند در پايين آمدن دماي آن مـؤثر   ناحيه كشاورزي نيز مي
 بيشـتري  موقعيت جنوبي و غربي شـهر داراي دمـاي  . باشد
زيرا ايـن نـواحي داراي ترافيـك و تـراكم جمعيـت      ، است
  .است

  شهر رشت 1385دماي ميانگين حداكثر دماي بهمن ماه  نقشه هم -2شكل شماره  
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  1385بررسي حداقل دما در بهمن  -2-2
در بررسي نقشـه همـدماي ميـانگين حـداقل دمـا در      

ي يعنـ  ؛دهد كه مركز جزيره گرمايينشان مي 1385بهمن 
سه ايستگاه پارك . استدرجه  11/8ميدان با ايستگاه سبزه
حاشـيه   در 56/6، و پارك دانشـجو بـا   67/6قدس رشت 

همزمـان  ). 3شكل شماره (اين جزيره گرمايي قرار دارند 
درجـه   04/3تگاه كشاورزي در جنـوب رشـت بـا    در ايس

درجه سانتيگراد دما  35/4نتيگراد و ايستگاه فرودگاه با سا

بـا توجـه   . ترين حد دمايي در اين ماه قرار دارندندر پايي
با در نظر گرفتن جهت وزش باد غالـب   ،فوق به وضعيت
ي بـه سـمت   يشود كه دماي مركز جزيره گرمامشاهده مي

جنوب شرق كشيده شده است و هر چه بـه سـمت ايـن    
در . شـود از شـدت دمـا كاسـته مـي    ، رويممسير پيش مي

هـاي همـدما عمـود بـر     روند منحني ،شرقي شهر جنوب
رونـد متعـادل و    دهنـده كـه نشـان    استجهت باد غالب 

  .استعادي كاهش دما به سمت خارج شهر 
 

 
  شهر رشت 1385نقشه همدماي ميانگين حداقل دماي بهمن ماه  -3شكل شماره 
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   1385بررسي حداكثر دما در اسفند  -2-3
است؛ به طـوري   1385حداكثر ميانگين دما در اسفند 

ميدان با باالترين دما و پاركهاي دانشـجو  ايستگاه سبزه كه
ترين دما در ايـن محـدوده زمـاني    و كشاورز داراي پايين

درجـه سـانتيگراد    59/14ميدان به ميزان دماي سبزه. است
اين در حالي است كـه   .)4شكل شماره (شود مشاهده مي

-متر از سبزه 500ايستگاه شهرداري با فاصله تقريبيدماي 

يابـد كـه   درجـه سـانتيگراد كـاهش مـي     17/11دان به مي

اي اندك را در فاصله 5/4اختالف دمايي به ميزان تقريبي 
هـاي  با توجه به جهت باد غالـب و هسـته  . دهدنشان مي
هاي همدما روند جنوب روند كشيدگي منحني ،تمركز دما

اين روند در جنـوب  . كندغرب و شمال شرقي را طي مي
از بافت ساخت و ساز شـهري و بـا    شرق با خارج شدن

قرار گرفتن در مناطق باز كه جريان هوا به راحتـي در آن  
گيري روند عـادي و مطـابق   باعث شكل ،گيردصورت مي

   .استبا جهت وزش باد 
  

  
  شهر رشت 1385نقشه همدماي ميانگين حداكثر دماي اسفند ماه  -4شكل شماره 
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   1385بررسي حداقل دما در اسفند ماه  -2-4
 يرونــد 1385حــداقل ميــانگين دمــا در اســفند مــاه 

. يكنواخت و مطـابق بـا جهـت وزش بـاد غالـب را دارد     
آيد دست ميه دماي حداقل هنگامي ب كه ذكر است شايان

و رفت و آمد و ترافيك شـهري   كه هنوز اول صبح است

ميـدان  نند سبزهما ،آغاز نشده و در نتيجه مناطق پرترافيك
به همين  .اندو شهرداري هنوز داراي دماي مضاعف نشده

شـكل  (شـود  اختالف شديد دمـايي مشـاهده نمـي    علت
  ). 5شماره 

  

  
  شهر رشت 1385نقشه همدماي ميانگين حداقل دماي اسفند ماه  -5شكل شماره 

  
  1385بررسي حداكثر دما در فروردين ماه  -2-5

اكثر دما در فروردين مـاه  حد 6با بررسي شكل شماره 
داري ميدان ي سبزهيشود كه مركز جزيره گرمامشاهده مي

ــا  ــترين دم ــزان   بيش ــه مي ــانتيگراد و   32/18ب ــه س درج

 68/12ايستگاههاي منطقـه، ميـدان شـهرداري بـه ميـزان      
كـه اخـتالف    هسـتند  داراي كمترين دمـا  درجه سانتيگراد

جزيـره  درجـه سـانتيگراد بـا مركـز      6/5دمايي به ميـزان  
 ،با توجـه بـه جهـت بـاد غالـب     . هستيم شاهدي را يگرما
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ي رونـدي  يروند حركـت هـوا در جنـوب جزيـره گرمـا     
امـا در   ،متعادل و براسـاس حركـت جريـان هـوا را دارد    

-روند كشـيدگي منحنـي   ،ييمحدوده اطراف جزيره گرما

اين . شمال شرقي دارند –هاي همدما مسير جنوب غربي 
. شوندي مشاهده ميييره گرماروند در شمال و جنوب جز

طور يك محور در مسـير قرارگيـري ايسـتگاههاي     همين
شـود كـه   شهرداري و پارك ملت مشاهده مي ،ميدانسبزه

يعنـي شـهرداري و    ؛ي را به سردترين ايستگاهيمركز گرما
  .كشاندپس از آن به پارك ملت مي

  

 
  شهر رشت 1386ن ماه نقشه همدماي ميانگين حداكثر دماي فروردي -6شكل شماره 
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بررسي حداقل دما در فـروردين مـاه در سـال     -2-6
1386  

 1386بررسي آمار حداقل دما در فروردين ماه در سـال  
درجـه   23/13ميدان با دمايي به ميزان دهد كه سبزهنشان مي
ي را به خود اختصاص داده و يمركز جزيره گرما ، سانتيگراد

درجه سـانتيگراد و   55/8ان ميدان شهرداري با دمايي به ميز
درجـه سـانتيگراد نسـبت بـه مركـز جزيـره        7/4با اختالف 

قسـمت جنـوبي شـهر    ). 7شكل شـماره  (ي قرار دارد يگرما
بـاد  . كنـد روند عادي دمايي را طـي مـي   ،براساس باد غالب

ميدان به يعني سبزه ؛ييغالب با برخورد به مركز جزيره گرما
شمال  - غربي وبسمت چپ منحرف شده كه كشيدگي جن

ميدان سبزه اختالف دما بين ،همچنين. كندشرقي را ايجاد مي

درجه سانتيگراد  7/4و شهرداري كه اختالف دمايي به ميزان 
باعـث شـده تـا     سـت، متر را دارا 500اي به ميزان در فاصله

 - غـرب  منحني دمايي در اين محدوده نيز رونـدي جنـوب  
تـوان دو  مـي  ،اسـاس بر ايـن  . شمال شرق را در پيش گيرد

ـ    - غرب روند جنوب دسـت  ه شمال شرق را در ايـن مـاه ب
خـاطر اخـتالف دمـا در بـين دو     ه تر بآورد كه روند شمالي

تر به علت برخـورد  نقطه نزديك به هم است و روند جنوبي
ي انحراف آن به سمت چـپ  يباد غالب با مركز جزيره گرما

 86/7به ميزان  ايستگاه كشاورزي با دمايي ،در اين ماه. است
كمترين دما را در بين ايستگاههاي محدوده  ،سانتيگراددرجه

 ،درجه سانتيگراد 4/5مورد مطالعه و اختالف دمايي به ميزان 
  .ي دارديبيشترين اختالف دما را با مركز جزيره گرما

  

  
  شهر رشت 1386نقشه همدماي ميانگين حداقل دماي فروردين ماه  -7شكل شماره 
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  1386رسي حداكثر دما در ارديبهشت ماه بر -2-7
 1386با توجه به دماي حـداكثر ارديبهشـت در سـال    

ميدان به ي در سبزهيشود كه مركز جزيره گرمامشاهده مي
ـ   درجه 58/24ميزان دماي  صـورت  ه سـانتيگراد بـوده و ب

). 8شـكل شـماره   (منظم به اطـراف كشـيده شـده اسـت     
شـمال   -غرب روند جنوب ،همچنين در جهت باد غالب

ي يمركز جزيره گرما ،به همين منظور .كندشرق را طي مي
 ؛ولي در اطـراف  ،به عنوان مانع در حركت باد عمل كرده

ي، روند حركت باد بـر  ييعني شمال و جنوب جزيره گرما
غرب گيري اين الگو تأثير گذاشته و دو روند جنوبشكل

ـ يشمال شرق را در شمال و جنوب جزيـره گرمـا   - ه ي ب
در ايـن الگـو ايسـتگاه كشـاورزي و     . جود آورده اسـت و

درجـه سـانتيگراد از    2/21و  36/21فرودگاه به ترتيب با 
 4/3و  2/3تـرين ايسـتگاهها و بـا اخـتالف دمـايي      خنك

  .شوندي مشاهده مييدرجه نسبت به مركز جزيره گرما

  

  
  1386نقشه همدماي ميانگين حداكثر دماي ارديبهشت ماه  -8شكل شماره 
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  1386بررسي حداقل دما در ارديبهشت ماه  -2-8
نشـان   1386نقشه دماي حداقل ارديبهشـت در سـال   

ميدان و پارك قدس و پارك دهد كه ايستگاههاي سبزهمي
درجه  1/17و  16/17، 42/17با دمايي به ترتيب  ،دانشجو

شـكل  (ي قـرار دارنـد   يسانتيگراد در مركز جزيـره گرمـا  
تردد از كه اين زمان جزو ساعات كمي ياز آنجا). 9شماره 

جهت باد غالب  بنابراين،. استنظر عبور و مرور خودروه
شمال  -غرب ي روندي جنوبيدر دو طرف جزيره گرما

ي تـأثير زيـادي   يشرق ايجاد كرده و بر روي جزيره گرمـا 
ايستگاه كشاورزي با دمـايي   ،در اين حال. نگذاشته است

داراي اخـتالف دمـاي    درجـه سـانتيگراد   22/12به مقدار 
  .استي يمركز جزيره گرمابه اي نسبت درجه 2/5

  

  
  1386نقشه همدماي ميانگين حداقل دماي ارديبهشت ماه  -9شكل شماره 

  
  1386بررسي حداكثر دما در خرداد ماه  -2-9

 1386در خرداد ماه نيز در نقشه حداكثر دما در سـال  
ميدان به سبزهي در يشود كه مركز جزيره گرمامشاهده مي

ترين ايسـتگاه  نزديك. درجه سانتيگراد است 65/31ميزان 
يعنـي ايسـتگاه شـهرداري داراي     ؛ييبه مركز جزيره گرما

درجه سانتيگراد و اختالف دمـايي   39/29دمايي به ميزان 
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درجـه سـانتيگراد نسـبت بـه مركـز جزيـره        3/2به ميزان 
ه جهـت  در خرداد ماه با توجه ب. شودي مشاهده مييگرما

منحني روند جنـوب   ،ييباد غالب در جنوب جزيره گرما
 ،در ايـن مـاه  . شمال شرقي به خود گرفتـه اسـت   -غربي
كه دمايي به ميزان  استترين ايستگاه پارك دانشجو خنك

و بــا مركــز جزيــره  ســتدرجــه ســانتيگراد را دارا  7/28

. درجه سـانتيگراد دارد  3ي اختالف دمايي به ميزان يگرما
دهد كه هر چه به نشان مي 10شكل شماره  ،ر اينعالوه ب

-از شدت دما كاسته مـي  ،حركت كنيم سمت غرب شهر

شود و بر عكس با وارد شدن به محدوده ساخت و سـاز  
  .شودو تردد وسايل نقليه به گرماي شهر افزوده مي

  

  
  1386نقشه همدماي ميانگين حداقل دماي خرداد ماه  - 10شكل شماره 

  
  1386ي حداقل دما در خرداد ماه بررس -2-10

دهد كه با خروج دماي حداقل در خرداد ماه نشان مي
از شهر بـه سـمت جنـوب و حركـت بـه سـوي منـاطق        

درجـه   9/18دمـا در ايسـتگاه كشـاورزي بـه      ،ايكوهپايه
در اين ماه نيز مركز ). 11شكل شماره (رسد سانتيگراد مي
درجـه   3/25ان ميدان با دمايي به ميـز ي سبزهيجزيره گرما
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 ؛تـرين ايسـتگاه  كه اختالف آن بـا خنـك   استسانتيگراد 
ي كه ياز آنجا. استدرجه سانتيگراد  4/6يعني كشاورزي 

آيد كه كمتـرين تـردد   دست ميه دماي حداقل در زماني ب
رونـد تغييـرات    بنـابراين،  ،شوددر سطح شهر مشاهده مي

يعني با حركت به سـمت حومـه    است؛صورت عادي ه ب
با توجه به جهت بـاد غالـب، در   . يابددما كاهش ميشهر 

روند حركت و كشيدگي به سـمت   ،ييمنطقه جزيره گرما
  .استي يشمال جزيره گرما

  

  
  1386نقشه همدماي ميانگين حداقل دماي خرداد ماه  - 11شكل شماره 

  
  گيري نتيجه -3

 13ها بـراي  ها و جدولپس از رسم نمودارها و نقشه
مشـخص شـد كـه     1386خرداد ماه  پايان تا 1385بهمن 

ـ پديده جزيره گرمايي در شهر رشت در تمام اين ماه ه ها ب

مركـز جزيـره    ،هـا ايـن مـاه   همـه در . وقوع پيوسته است
هـاي حـداقل دمـايي    در حالـت . ميدان استگرمايي سبزه

مركز سرمايي به حومه شهر فرودگاه و هواشناسـي   معادل
 4/6 تا 5ختالف دمايي داراي ا ،كشاورزي اختصاص يافته
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اين مـورد  .هستند گراد با مركز جزيره گرماييدرجه سانتي
كـه   اسـت مشابه مطالعات انجام شده در شـهر واشـنگتن   

درجه سانتي گراد را تجربه نموده انـد   3/3حداكثر حدود 
در حالـت حـداكثر دمـايي، مركـز     ). 240: 1383،عزيزي(

ه اسـت و  سرمايي در حومه و گاهي در شهر نيز واقع شد
گراد بـا مركـز   درجه سانتي 6/5تا  3داراي اختالف دمايي 
گرمايش متغير ساختمانها و  علتبه  .جزيره گرمايي است

حجم وسيع خشكيها با شدت كمتري قابل مشاهده است 
شــدت ). 77: 1377،اســكورو(  اســتو ميــزان آن كمتــر 

جزيره گرمايي براي بيشينه دمايي و مركز سـرمايي شـهر   
 .اسـت  شدهاه پارك ملت و پارك دانشجو واقع در ايستگ

رشد دمايي از حداقل به حداكثر در سطح شـهر بـه كنـدي    
ولي در حومـه بـا سـرعت بيشـتري دمـا       ،گيردصورت مي
يعني فاصله بين حداقل و حـداكثر دمـا در    ؛يابدافزايش مي

 ،در فصـول سـرد سـال    .حومه بسيار بيشتر از شـهر اسـت  
اكثر دما بيشتر از فصول گـرم  فاصله بين حداقل دما و حد

. سـت سال است كه ناشي از وجود رطوبت زياد در هـوا  
-هاي حداكثر دمايي نيمه شرقي شهر خنكحالت همهدر 

در حداقل دماي خـرداد   بجز. تر از نيمه غربي شهر است
هاي حداقلي نيز در تمام حالت ،و حداقل دماي فروردين

ناشي از جهـت  غربي است كه تر از نيمهنيمه شرقي خنك
  .استباد غالب 

  
  
  
  

  منابع
گرمـايي شـهر    بررسي جزيره ؛1379افشار؛ مژگان؛  - 1

تهران ؛ پايان نامه ارشد ؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهـران  
 .مركزي

 ؛ ترجمـه شـهريار خالـدي؛   1377 ژيزل؛ اسكورو؛ -2
  .آب و هوا و شهر؛ انتشارات طبيعت

ــت ؛   - 3 ــميت؛ كي ــي م  1384اس ــه عل ــد ؛ ترجم حم
  .خورشيد دوست ؛ انتشارات ياوريان
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