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 چکیده:

در عصر حاضر افزایش دمای کالن شهرها به یک مسئله ی اساسی تبدیل شده است. این افزایش دما در هسته ی مرکزی شهرها به دلیل تغییر 

 هب  تعادل گرمایی در فضای اطراف شهرها می باشد. گسترش شهرنشینی ، افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ  و رشد فعالیت های صنعتی 

 دیگر و گوگردی زیانبار ترکیبات افزایش و ازن گاز تولید جمله از "جو" در آلودگی ایجاد باعث یلیفس   های س  وخت مص  رف دلیل

که به موج  آن تغییرات بزرگی بر خرد اقلیم مناطق شهری بوجود آمده است که این  می شود زمین س ح  در رس ان آس ی  های آالینده

پژوهش سعی بر آن است  به مبدا و منشاء مفهوم جزایر گرمایی، تعریف و  یندراش ده اس ت.« جزیره گرمایی » عوامل س ب  تش دید پدیده 

بررس  ی عوامل مژ ر بر ش  یل گیری جزایر گرمایی در ش  هرها و برص  وش مراکز ش  هری، به عنوان ییی از عواملی که بر ایجاد ش  رایط 

راستای جلوگیری از ایجاد جزایر گرمایی و کنترل ارائه روش هایی کاربردی در  و نامحلوب زیس ت محیحی ش هری بسیار تی یر گرار است

 ارائه می گردد. بزرگ شهرهای در پدیده این کاهش منظور به آن پرداخته شود. در نهایت راهیارهایی

 

: اقلیم، جزیره گرمایی، توسعه پایدار، محیط زیست شهری. کلید واژگان
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 مقدمه: -1

توس  عه فیزییی ش  هرها فرآیندی پویا و مداوم اس  ت که طی آن 

محدوده های فیزییی ش  هر و فض  اها ی کالبد ی آن در جهات 

عمودی و افقی، از حی  ث کمی و کیفی افزایش می ی  اب  د و در 

های شهری با مشیالت عدیده ای مواجه خواهد  نتیجه، س یس تم

ش د. فرآیند توس عه، امری طبیعی است ولی این روند باید برنامه 

ریزی ش  ده باش  د. س  اختمان به عنوان جزئی از کل ش  هر باید به 

گون ه ای باش   د که کمترین تا یرات ممین را در جهت افزایش 

سری  یکدمای ش هر و ناپایداری داش ته باشد. با در نظر گرفتن 

توان تا اص   ول در احداا س   اختمان ها و محیط اطرافش   ان می

حدودی از افزا یش جزایر حرارتی ش  هری جلوگیری کرد. ییی 

جزیره "از بزرگترین ته دی دات توس   ع ه ش   هرنش   ینی پ دیده 

های است. این پدیده ناشی از گسترش نابودی پوشش "1حرارتی

ها، ، ساختمانطبیعی سح  زمین است که جای خود را به جاده ها

کارخانه ها و س ایر تاسیسات شهری می دهد. بر اسا  تحقیقات 

انجام شده در مورد این پدیده، تابش نور خورشید رسیده به شهر، 

در بین س  اختمان های ش  هری به دام می افتد و دمای س  حو  را 

افزایش می دهد و ش  هنگام که هوا سردتر می شود این سحو  

دس ت می دهند و باعث بیشتر شدن دمای  دیرتر دمای خود را از

هوا در مناطق ش  هری نس  بت به مناطق حومه ش  هر می ش  ود .به 

همین خ اطر آن را بیش   تر ی ک پدیده ش   بانه با نمایش حداک ر 

درجه س   انتی گراد می دانند مرحمتی، حیدری، و  11مقداری تا 

(. از آنجایی که مصرف انرژی برای حمل و نقل و 1931بمائیان، 

گی های محیحی ناش ی از آن در ش هرها دو موض وص اصلی آلود

در رابحه با پایداری محس   وب می ش   وند، نقش ش   هر و نواحی 

ش هری به طور مس تقیم و ش هرسازی و ساخت فیزییی شهرها به 

طور غیر مس  تقیم و س  هم آنها در ناپایداری موجود، به س  رعت، 

. ..توجه جدی محافل علمی و حیومتی و برنامه ریزان ش  هری و 

معتقد   2(. هیلمن19،1،31را به خود جل  کرده اس   ت مم نوی، 

می باشد که متراکم کردن شهرها، راهی است برای کاهش میزان 

                                                           
1 Heat Island Effect 

رفت و آمد و کوتاه کردن مسیرها و متعاق  آن کاهش آلودگی 

و گ ازه ای گلر ان ه ای، یعنی همین عواملی که موج  افزایش 

ع ث کاهش گرم ای زمین می ش   ود و این س   ب ک زن دگی ب ا

سوختهای فسیلی، هزینه های حمل و نقل، هزینه های گرمایش و 

آلودگی اس ت. مس ائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی 

را به طور وس  یعی تحت الش  عاص قرار داده، بلیه تبعات حاص  ل 

ازآن در تش دید مس ائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و 

ته است. در مورد کاهش محیط زیس تی جوام  نقش اس اسی داش

ا ر جزایر حرارتی در حوزه معم اری س   اختم ان به طور خاش، 

تاکنون در داخل کش ور تحقیقات زیادی ص ورت نگرفته اس ت. 

هر چند در حوزه ش هر سازی مرتبط با این موضوص مقاالت نسبتا 

خوبی وجود دارد ولی بیشتر به بررسی چگونگی ایجاد این پدیده 

است. در این پژوهش بااستفاده از محالعات در شهر پرداخته شده 

انجام گرفته در حوزه جزایر حرارتی ش  هری و ش  ناس  ایی عوامل 

مرتبط با موض  وص س  اختمان به ش  ناس  ایی راهیارهایی در جهت 

مقابله با آن پرداخته شده که به صورت اصولی اساسی، در جهت 

کاهش ا ر این پدیده ش  هری در اختیار طراحان معمار س  اختمان 

 قرار می گیرد.

 هوم جزیره گرماییمف -2

 نتیجه در و شهری منحقه در زمین پوشش نوص تغییر شهرنشینی،

 نامیده "ش   هری هوای و آب"هوایی و آب ممتاز ش   رایط

 دما، ش  هر  اطرافی مناطق از ش  هری هوای و آبش  ود. می

 .دارد متمایزی بارندگی میزان و باد جهت و س  رعت رطوبت،

 با طبیعی س  حو  پوش  ش تغییرات دلیل به عمدتا هاتفاوت این

غیره  و ها جاده آس   فالت بتن، توده پارکینگ، زیادی تعداد

 خورش   یدی، تابش انرژی بیش   تر جرب نتیجه، در و اس   ت

 محیط تا یر تحت شهر .است بیش تر هدایت و حرارتی ظرفیت

 حرارت س  ازی ذخیره به منجر امر این و گیردمی حرارتی قرار

 این .ش  ود می ش    طول در آن س  ازی آزاد و روز طول در

2 Hilmen 
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 که به اس  ت ش  هرنش  ینی گس  ترش علت به که ها دگرگونی

 حرارتی شهری جزیره .شود می منجر"ش هری حرارتی جزایر"

 حومه مناطق از بیش ش   هر هوای حرارت درجه افزایش به

 در ش    بیش تر کلی طور به تفاوت این و گردد می بر ش هری

 س  ریعتر دادن دس  ت از پدیده این اص  لی دلیل .اس  ت هنگام

 به مناطق نسبت شهر حومه مناطق در سحو  شدن سرد و گرما

شیل  در .(Bencheikh and Rchid, 2112ماست ش هری متراکم

 که ش  ده داده نش  ان بعدازظهر اواخر در دمایی تفاوت این (1م

 .بود خواهد باالتر بسیار هنگام دمایی ش  تفاوت این

  

 حرارتی جزایر مشخصات( .  1شکل شماره )

 (Chappell, 2002)مآخذ: 

 

در طی فص   ل تابس   تان، در کنار فرآیند جرب پرتو فرابنفش و 

گس یل فروس ر ، در هر منحقه، س قف ساختمان ها، خیابان ها و 

سحو  تیره رنگ، گرما را جرب نموده و با طول موج باالی هوا 

 را مسیونی منحقه دمای شده، گس یل گس یل می کنند. گرمای

 سب  و می دهد افزایش گراد س انتی درجه 11 الی 2 حدود تا

می گردندمرمضانی و دخت محمد  گرمایی پدیده جزیره تشدید

 مهم بسیار فاکتور یک شهری گرمایی جزیره ( . ا ر1،، 19،3،

 ش  هرنش  ینی در عمومی و بهداش  ت هوا کیفیت مدیریت برای

 برخی زمس   تان، هنگام در. (solechi et al,2111،1مباش   د می

 جزایر از ناشی حرارت از توانند می س ردسیر نواحی ش هرهای

 نیز و الزم گرمایی انرژی مص  رف کاهش جهت در حرارتی

 به تابستان، در ولی کنند استفاده ها جاده برف و یخ شدن آب

 گازهای نش  ر و هوا آلودگی افزایش هوا، تهویه مش  یل دلیل

 افزایش نتیجه، در و آن با مرتبط های بیماری و ای گلرانه

 با مقایس  ه در همچنین .می ش  وند مش  یل دچار میرها و مرگ

 میر و مرگ در بیشتری آمار از شهری مناطق روس تایی، مناطق

 جزایر تی یر واق  در و برخوردارند گرمازدگی از ح اص   ل

 افزایش باعث که اس  ت عواملی از ییی تابس  تان، در گرمایی

 عموم س  المت برای تهدیدی که ش  ود می جایی تا بدن دمای

 تابس  تان در آن از حاص  ل مض  ر ا رات نتیجه، در .گردد می

 راهبردهای اغل  و ی باش  دم تانزمس   در آن فواید از بیش  تر

 گرمایی جزایر ا ر کاهش با همراه می تواند گرمایی جزایر

باش  د مقربی،  آن زمس  تانی فواید بردن بین از همراه به تابس  تانی

 و اص  ول رعایت ص  ورت در اس  ت ذکر به الزم (. البته1931

 به از اینیه بر عالوه می شود، بررس ی ادامه در که راهیارهایی

 توان می شود، می جلوگیری گرم فص ول در آن آمدن وجود

 جست. بهره نیز آن مزایای از سرد فصول طول در حدودی تا

 اقلیم در شهری گرمایی جزیره وضعیت بررسی -2-1

 خشک و گرم

 حرارت درجه از عبارتند که هوایی و آب تغییرات ش  هرها از

 و پدیده شهرها مراکز و اصلی های هسته در یافته افزایش های

 ش  ده ش  ناخته ش  هری گرمایی جزیره عنوان به عمدتا ای که

 فصول در گرم و خشک اقلیم با شهرهایی .برند می رنج است،

 که برند می رنج بیش  تر ش  هری گرمایی جزیره تا یر از گرم

 از بیش اس  تفاده و میر و مرگ بیماری افزایش بر عاملی خود

 مناطق این در ها س  اختمان کردن خنک جهت انرژی اندازه

 ها نگرانی مهمترین از شهری حرارتی جزایر کنترل .باش د می

 آب با مناطق در برصوش انسان سالمت و راحتی بهبود برای

 ,Bencheikh and Rchid, 2112م اس  ت گرم و خش  ک هوای و

 کانس   ت اس  ت، ش  ده اش  اره این از پیش که همانحور .(12-14

 فعالیت های انسانی و ش هری مص ال  ، هندس ی  ش یل ش هر،

 مگر ، می گردد ش  هر مرکز در حرارت درجه افزایش باعث

 بازهم شهر با توسعه اینص ورت غیر در و بیابد تغییر ش هر آنیه

 .(Krause et al, 2111مبود خواهیم دما افزایش روند ادامه شاهد

 می باشد و غیرمحتمل ناممین امری شهری س اختار دادن تغییر

پارک  احداا نیازمند حرارت درجه کاهش جهت در تالش و
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می  تغییر این .بود خواهد س  ح  ش  هر در متعدد کوچک های

 تغییر و بوده س  اختمانها کردن نابود و ترری  معنای به تواند

 این اگر دیگر، طرف از .دارد پی را در ش   هره  ا بنی  ادی

 ش  هری حرارت درجه آوردن پایین توانایی و قابلیت تغییرات،

 بر بگیرد، صورت ساختمانی مقیا  در بتواند و داش ته باشد را

 اگر ماهیت .داش  ت نرواهد تا یری ش  هری ریزی برنامه روی

 تمرکز از می تواند ش  ود، تغییر دس  تروش ش  هری س  اختمان

 جلوگیری درجه حرارت افزایش یا ش  هری گرمای جزیره ی

ض   ری   از عبارتند حرارت درجه افزایش ا ر مهمترین .کند

 قابلیت که س   حوحی وجود عدم یا کمبود و پایین 9انعیا 

 پوشش موادی با های شهری ساختمان اگر .باشند داشته تنفس

 با آنیه یا باش  ند باالیی انعیا  ض  ری  دارای که ش وند داده

 کامالً طور به را حرارت درجه داده شوند، پوشش سبز گیاهان

 می شهراصفهان کالن اقلیم با مشابه ش هرهای دیگر در مؤ ری

 (.1931آورد مصفائی و عربی،  پایین می توان

 گرمایی ایرزج تشکیل در موثر عوامل -2-2

 از کمتر %91تا   %91 بین درشهرها نسبی رطوبت متوسط مقدار

 همچنان تشدید ش  مقداردرطی واین بوده اطراف روس تاهای

 ناهمواری از به شدت درشهرها هوا گردش اُلگوی .خواهدشد

شهری   سحو  گرم هوای ش   درطول.تا یرمی پریرند س حو 

می  را آن جای پیرامونی نواحی س  رد هوای و نموده ص  عود

 این.می آید بوجود هوا چرخش عمل این ی نتیجه در گیرد،

 در و است 1هدلی چرخش مدل مشابه مییرو در مقیا  شرایط

 نواحی پیرامونی ش   هربه س   وی از گرمایی رانش مبین واق 

 ونواحی ش  هر بین هوا جریان گردش مهم ازنتایج ییی.اس  ت

تونل  دود یا ی هاله ی پدیده آن،تش   ییل اطراف پیرامونی

اتومبیل  اگزوز از ناش  ی ازدودهای همچنین.می باش  د آلودگی

 که وقتی می ش  وند خارج ذراتی ص  نعتی، ودودکش های ها

 بر می رسند، ابرها گرمایی به ی جزیره ی درنتیجه هوا باصعود

 ،وه  ادی ابوالفض    ل معش   قی،.م ی افزاین  د ب  ارش م ی زان

ش  دت جزیره گرمایی تحت تی یر عواملی مانند: (. 19،2قنبرزاده.

                                                           
3  Albedo 

توپوگرافی شهر، کاربری های زمین شهری، وضعیت هوا ممبین، 

 ,Shahgedanovaم(، اندازه جمعیت، ساخت و تراکم شهر 19،1

، مق دار گرمای مص   نوعی و میزان افت دما در مناطق (93 ,،133

 ذکر قبال که همانحورقرار می گیرد.  (Oke,1331:11مروس  تایی 

 به مربوط کالن مقیا  در شهری حرارتی جزایر تش ییل ش د،

 هواش ناس  ی عوامل از برخی همراه که اس ت ش هرس ازی نحوه

جدول  در خالص  ه ص  ورت به که باش  د می پارامترهایی ش امل

 با حرارتی جزایر ا ر تشدید روند( 2م شیل در و شده ( بیان1م

 مشاهده که همانحور .است شده داده نشان دیاگرام از اس تفاده

 حرارتی جزایر ا ر کاهشجهت  در عوامل از کنید، برخی می

نتیجه  تواند می حتی نباش  د ش  ده ریزی برنامه که ص  ورتی در

 درس  ت اص  ول م ال، اگر عنوان به باش  د داش  ته عیس ای

 صورت به تواند می باد نشود، رعایت تهویه با متناس  طراحی

کندمرحمتی، حیدری، و بمائیان،  عمل تش   دید( عیسمع امل

بزرگترین اختالف دمای ش  هر و روس  تا با توجه به اینیه  .(1931

در ش رایحی دیده می شود که باد نمی وزد و آسمان صاف است 

در نتیجه روز آفتاب گیر و ش    هنگام هوا به س  رعت س  رد می 

ش ود. تی یر باد باعث ض عیف ش دن جزایر گرمایی و پایین آمدن 

دما در مس  یر وزش باد می ش  ود. باد دارای یک س  رعت بحرانی 

ش از آن سرعت جزیره گرمایی پدید نمی آید و این است که بی

س   رع ت بحرانی تابعی از اندازه و جمعیت ش   هر اس   ت ممرید 

 (.1932صداقت، 

4 Hadly Circulation 
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  شهر گرمایی جزیره در شهری پارامترهای و هواشناسی عوامل اثر (1جدول شماره)

 عوامل احتمالی اثرات
 که آلودگی است مناطقی با همسو و گرمایی جزایر افزایش با ارتباط در هواشناسی فعلی شرایط که آنجا از

 از باالتری نر  منجر به تواند می ابر پوشش در تغییرات و باالتر دماهای این آینده در دارد، شهر در شدیدی

 مناطق روی بر غلیظ های داشتن آالینده نگه به منجر تواند می تر پایین سرعت با باد و گردد دود مه تشییل

 .شود شهری

 درجه حرارت
عوامل 

 هواشناسی
 پوشش ابر

 باد

 :متفاوت باشند ها عامل این در است ممین زیادی حد تا مشرص منحقه یک داخل در مرتلف های میان

 تفاوت از است ناشی ممین تغییرات این .غیره و وارونگی پیدایش مه، رطوبت، باد، شرایط حرارت، درجه

 باشد منحقه عمومی گرافی توپو و شی  جهت ارتفاص، دریا، از فاصله

 کوه، ارتفاعات
موقعیت 

 شهر

پارامترهای 

 شهری

 توپوگرافی

 رودخانه و آب

 ایجاد باعث که عواملی از عامل دو .شود می تراکم و جمعیت رفتن باالتر باعث شهر ابعاد افزایش

مترافیک  آنها زندگی استانداردهای و جمعیت تراکم و اندازه به بستگی شود می حرارتی جزایر پدیده

 .دارد صنعتی( های کارخانه و تابستان در محبوص تهویه و زمستان در حرارت شدت فضایی،

 ابعاد شهر

 شهر هوای و آب ا ر ارزیابی با مرتبط عوامل از منحقه یک در ها ساختمان با زمین پوشش درصد

روی تعادل  بر ها ساختمان ا ر ساختمان، سقف رنگ م ل ساختمان معماری جزئیات از برخی .باشد می

 تابشی شهری و دمای شهری را تغییر دهد.

پوشش 

 زمین
تراکم در 

مناطق 

 ساخته شده

 شرایط بر زیادی حد تا شهری بلوک یک داخل در یا و ها خیابان طول در ها ساختمان بین فاصله

 .بود خواهد منزل خارجی و داخلی های قسمت روی بر ا ر این .است مو ر تهویه

فاصله بین 

 ساختمان ها

 دخالت دارند. کوتاه های ساختمان از بیشتر زمین سح  روی باد سرعت کاهش در بلند های ساختمان
ارتفاص 

 ساختمان

 را شهر در افقی هوای جریان شهری ناصاف سح  یک توسط شده ایجاد اصحیاک افزایش.1

 طول در .است شهری تابش بودجه تغییر باعث شهر سح  از ای پیچیده هندسه.2 .دهد می کاهش

 از هنگام ش  .است تابشی کوتاه موج تله ساختمان ها باریک و عمیق دره عمودی های دیواره روز

 در زیر 1 آسمان دید ضری  کاهش دلیل به که افتاده عق  نیز سر ( قرمزم فرو مادون انرژی دادن دست

 است. ها ساختمان سقف سح 

 هندسه شهری

 از ناشی شهری گرمایی حرارت در انرژی کالری کیلو ها میلیون ساالنه افزایش باعث بیشتر جمعیت

 جزایر حرارتی است. افزایش باعث ها فعالیت این انرژی از زیادی مقدار تولید .است بیولوژییی های فعالیت
 میزان جمعیت

 شهری در باد جریان حال، این با .دارد معیو  نسبت باد سرعت با کالن سح  در حرارتی جزایر شدت

 .است ضعیف معموال کالن سح 
 سرعت باد

 شدن گرم باعث ن حیوا و انسان بدن متابولیسم و روشنایی نقل، و حمل تولید، فضا، کردن گرم

 .است تابش و همرفت هدایت، وسیله به شهری فضای
 حرارت انسانی

 ایجاد باعث و ریرته آبریز کانال در را بارش به سرعت شده فرش سنگ های خیابان و ها ساختمان-1

 شار سرکوب و محسو  حرارت انتقال شهری سحو  پوشش-2 شود، می شهر در تبریر کسری

 . دهد می افزایش را نهان گرمایی

 سح  عایقی

 تا یرات غیره( و ها فرودگاه ها، پارک صنعتی، مسیونی، متجاری، زمین از استفاده مرتلف انواص

 تجاری( م منحقه شهر از منحقه یک در جمعیت تمرکز افزایش .دارد شهری هوای و آب در متفاوتی

 .باشد گرما تولید برای عوامل ترین مهم از تواند می انسانی گرمای و

 استفاده زمین

                                                           
5SVF )Sky View Factor ( 
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  حرارتی جزایر تشدید (. روند2شکل شماره )

 اثرات جزیره گرمایی در شهرها -2-3

نرس تین ا ر مهم پدیده جزیره گرمایی، افزایش سرانه بار مالی به 

ویژه در ماه های گرم س   ال و در مناطق مرکزی ش   هر ناش   ی از 

وس  ایل خنک س  ازی می باش  د. دوم اینیه پدیده جزیره گرمایی 

نم ای انگر کمبود ش   دی د گیاه اس   ت. کمبود گیاه معموالً خود 

  بروز مش   یالت دیگری از جمله افزایش س   ح  آالینده موج

های گوناگون در هوای ش   هر، آلوده ش   دن، هرز آب ش   دن و 

س   رانج ام از دس   ت رفتن آب ب ارن دگی ها، افزایش آلودگی 

صوتی، افزایش مشیالت روانی و ... می شود. خورشید، که تنها 

منب  گرمایی خارج کره زمین اس   ت، تابش خود را به ص   ورت 

به سوی زمین  UVهای کوتاه موج مرئی و پرتوهای فرابنفش پرتو

توس  ط س  حو   %21گس  یل می کند. از پرتوهای رس  یده حدود 

فوقانی ابرها به س وی فض ا بازتابش می شوند. بقیه این پرتوها در 

زمین جرب ش  ده و س  ح  آن را گرم می کند. زمین مقدار قابل 

 فضا تشعش  میتوجهی از انرژی دریافت ش ده از خورش ید را به 

کند. اما از آنجائی که زمین از خورش  ید بس  یار س  ردتر اس  ت، 

بنابراین انرژی دوباره گسیل شده به فضا هم به مرات  ضعیف تر 

اس ت. گازهای گلرانه ای همچون برار آب، دی اکسید کربن، 

متان و اکس  یدهای نیتروژن پرتوهای فروس  ر  تش  عش    ش  ده از 

. جو زمین همانند ش  یشه های س ح  زمین را فراچنگ می آورند

گلر ان ه عمل می کند، اجازه می دهد که پرتوهای با طول موج 

کوتاه وارد ش  وند اما جلوی خروج پرتوهای با طول موج بلند را 

می گیرد. این رون د موج   افزایش دمای جو می ش   ود که ا ر 

گلرانه ای نامیده می ش  ود. جو باعث می ش  ود که دمای کنونی 

درجه گرمتر از حالت  99درجه س  انتیگراد(  11گین زمین مبا میان

ب دون جو ب اش   د. برای نمون ه در کره م اه که جو وجود ندارد، 

درجه س   انتیگراد با اختالف درجه  ،1میانگین دمائی س   ح  آن 

 بیشینه و کمینه بسیار زیاد است.

آب و هوای کره زمین، هنگامی که انرژی ذخیره شده در سیستم 

 دگرگون می شود. مهم ترین تغییر هنگامی ر  اقلیمی تغییر کند،

می دهد که تعادل انرژی کلی میان انرژی وارد ش   ده از س   وی 

خورش   ی  د و گرم  ای خ  ارج ش   ده از زمین برهم برورد. برای 

نگه داری این تعادل چند راهیار طبیعی، برای نمونه افت و خیز 

م دار زمین، دگرگونی در چرخ ه اقیانو  ها و تغییر ترکی  جو 

مین، در ک ارن د. در دوران کنونی تغییر ترکی   جو زمین ن ه با ز

عوامل طبیعی بلیه به وسیله آلودگی های حاصل از فعالیت های 

صنعتی بشر تغییر یافته، که از همه فراگیرتر گازهای گلرانه ای و 

ذرات معلق در هوا هس   تن د. دانش   مندان در مورد تعادل جهانی 

یت باعث بر هم خوردن میانیزم انرژی هشدار می دهند که در نها

تغییر اقلیم می گردد. تغییر در اقلیم، تغییر در میزان آالین  ده ، ب  ه 

ویژه ازن و دی اکس  ید گوگرد در نقاط خاش، را به دنبال دارد. 

افزایش ازن در س ح  زمین برای تندرستی انسان بسیار زیان  آور 

اند. س  اس  ت و به ویژه به دس  تگاه تنفس  ی و بینایی آس  ی  می ر

عالوه بر آن، از آنجائی که ازن به س  ادگی با مولیول های دیگر 

ترکی  می ش ود و آن ها را اکس یدزا می کند، به شدت به بافت 

های زنده گیاهان و جانوران آس ی  می رس  اند. ازن سح  زمین 

ی ک آالین ده کلی دی اس   ت ک ه ب ه ویژه در روزهای بدون ابر 

ن وجود دارد و ایجاد و تابس تان در ش هرهای بزرگ س راسر جها

افزایش آن، با ا ر پدیده جزیره گرمایی شهر، پیوندی تنگاتنگ و 

ناگس  س  تنی دارد. یعنی میزان ازن س  ح  زمین با گرمای محیط، 

پ دیده جزیره گرمائی ش   هر، افزایش می یابد ممرید ص   داقت، 

1932.) 
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راهکار های  سهم بنا درکاهش جزیره گرمایی  -2-4

 شهرها:

ر س  ازی باید بر مبنای اص ولی خاش باش  د. عوامل توس عه و ش ه

بس   ی اری در افزایش جزایر حرارتی تا یر دارد که برخی از آنها 

مهم تر هس  تند. مهمترین دلیل این افزایش، بازتاب کم س  حو  و 

نبود س حو  تعر  اس ت. اگر س اخت و ساز های شهر  با مواد با 

ه درجخاص   یت بازتاب باال یا س   حو  گیاهی پوش   یده باش   د، 

حرارت را می توان ک اهش داد که تا یر زیادی بر کاهش جزایر 

. اقدامات برای کاهش ا ر Che-Ani et al.2113) م گرمایی دارد

جزایر حرارتی و ایج اد فض   ای زندگی ش   هری پایدار ییی از 

موض  وعات پیچیده و وس  یعی اس  ت که در دهه های اخیر مورد 

اس   ت. کیفیت توج ه س   ازم ان های مرتلف قرار گرفته ش   ده 

حرارتی محیط زندگی ش هری به یک موضوص مهم محلی تبدیل 

ش ده اس ت که س المت و س رزندگی شهروندان از آن متا ر می 

باش  د. این مهم با طراحی و برنامه ریزی های درس  ت در مقیا  

خرد و کالن صورت می گیرد که عالوه بر خلق آسایش حرارتی 

در جهت رف  این کمبود مورد نظر، از هدر رفتن انرژی هایی که 

 مصرف .(Ooka 2111ممصرف خواهیم کرد، جلوگیری می کند

 برش دو در می تواند تقریباً ش   هری محیط های در انرژی

 انرژی مصرف .شود تقس یم (س اختمان و نقل و حملم  اص لی

 و آب شهری ش رایط به وابس ته عمدتاً که س اختمان به مربوط

 عمده طور به اس  ت، ش  هر درونی س  اختار مقیا  مییرو و هوا

 س  اختمان مورفولوژی و ش  هری فض  اهای محله ها، پییربندی

می باش   د  آنها در رفته کار به (تینولوژیم مواد و (طراحیم

 حرارتی جزایر . همانحور که در  تش  ییل(Arboit,211،, 1399م

مساختمان(  ش هرس ازی نحوه به مربوط کالن مقیا  در ش هری

 وجزیره گرمایی   کاهش جهت در راهبردهایی می ب اش   د،

 داشت اشاره زیر نمونه های به می توان شده، ارائه شهر پایداری

                                                           
6 Hui 

( به صورت دیافراگمی  تقریبی نشان داده 9که درش یل ش مارهم

 شده است.

 

 جزایر اثر کاهش نحوه از دیاگرام (3شکل شماره )

 Che-Ani et al.2002) ) حرارتی

 ساختمان های آجری -2-4-1

س  اختمان های آجری گرمای ویژه بس  یار نزدیک به خاک و در 

در ساختمان های سیمانی و بتنی گرمای ویژه نزدیک به فلزاست. 

در برابر تغییر و دگرگونی دم  ا، اولی پ  ای  دارتر و دومی بس   ی  ار 

سودجستن از ساختمان های آجری، با بررسی و در .ناپایدار است

ایمنی و زلزله، جدای نظر داش  تن کلیه عوامل مهندس  ی، به ویژه 

پیش گیری از برخی مس ائل روانی که به علت زندگی در ساختار 

بتنی پیش می آی د، ب ه دلی ل ک اهش ا ر پ دیده جزیره گرمایی، 

باعث ص رفه جویی در مصرف انرژی و کاهش بسیاری از هزینه 

های جاری کش  ور خواهد ش  د. هم چنین عایق بندی گرمایش  ی 

شه های دوجداره عالوه بر جلوگیری ساختمان ها و استفاده از شی

از ورود آلودگی ه  ای ص   وتی و هواریزه ا، کم ک بزرگی در 

 .جهت کاهش ا ر پدیده جزیره گرمایی شهر تهران خواهد شد

 ساختمان هایی با انرژی کم-2-4-2

به مفهوم ساختمان هایی  2111در سال  4پژوهشی که توسط هوی

من اطق پر جمعیت  ب ا انرژی کم در ش   هره ایی ب ا تراکم ب اال و

پرداخت، نمونه مورد بررس ی، شهر هنک کنگ می باشد که در 

نتایج  .آن وض عیت انرژی با تراکم باال رامورد بررسی قرار دادند
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حاص ل از این پژوهش گویای این محل  است که طراحی برای 

انرژی پایین محیط زیست شهری و ساختمان درمناطق پر جمعیت 

ف گس   ترده ای از عوامل چون: محیط نی از به در نظر گرفتن طی

ش   هری، برن امه ریزی حمل و نقل، س   یس   تم انرژی طراحی و 

معماری و جزئیات مهندس   ی دارد. از این رو به منظور به حداقل 

رساندن تقاضا برای انرژی و بهینه سازی عرضه انرژی می بایست 

ب ه مناب  محلی و تجدیدپریر اتیا نمود. گزینه کارآمد دیگر فرم 

ی جم  و جور با منحقه بندی عمودی از طریق خوش  ه های ش  هر

ش  هری چند س  ححی و چند منظوره برای زندگی در ش  هرهای 

متراکم. نیته ای که باید به آن در طراحی س   اختمان ها با انرژی 

کم توج ه نمود این اس   ت که مالحظات آب و هوایی به عنوان 

ی برای رژیک عنصر کلیدی برای به حداقل رساندن استفاده از ان

کنترل محیط زیس  ت ش  هری. همچنین اقدام به حداک ر رس  اندن 

تولی د گی اه ان ب ا راندمان باال و مناب  تجدیدپریر برای باال بردن 

بهره وری از س   ح  کل انرژی و مهمترین اقدام آموزش مردم و 

آگاهی دادن به آنها برای اجرای بهره وری انرژی و سیاست های 

 .(Hui, 2111م اده کم از انرژی را ب ریرندتجدیدپریر تا مردم استف

 کننده خنک های بام -2-4-3

دریک روز گرم تابس تانی، مواد به کار رفته در سقف های سنتی 

 ،،درجه فارنهایت معادل  131، دم ای آن را ب ه دم ایی باالتر از 

درجه س  انتی گراد می رس  اند.درحالی که با اس  تفاده از بام های 

درجه  13درجه فارنهایت معادل  121به  خن ک کننده،این مقدار

 اس  تفاده از این بام ها در مناطقی که بد.اس  انتی گراد تقلیل می ی

آلودگی هوا زیاد اس  ت، توص  یه می گردد زیرا این بام ها س  ب  

پایین آمدن دما در س اعات اوج گرما و کم شدن میزان آلودگی 

 می شود.

 کننده خنک های کفپوش-2-4-4

ین نوص کف وش ه ا،حداقل میزان جرب گرمای مواد موجود در ا

هوا و انتقال حرارت به محیط های اطراف را دارا هس  تند و به دو 

 دسته تقسیم می شوند:

موادی با رنگ روشن و دارای خلل و فرج و ساختاری  .1

مشبک که دارای بازتاب فضایی باالتر هستند و انرژی 

خورش ید را کمتر جرب کرده و راحت تر خشک می 

و س  ایه هایی به رنگ س  فید، بژ ، خاکس  تری  ش  وند

 کمرنگ ایجاد می کنند.

نوص دیگر آن دارای قابلیت نفوذ خاص ی می باشد، که  .2

به عنوان فیلتر زمین جهت نگه داشتن سرمای کف آن 

کمک کرده و زمین را مرطوب نگه می دارد و از مواد 

س یمانی،پالستیک ویا حتی آسفالتی با جنسیت خاش 

مشبک تهیه شده و خلل و فرج آن توسط و ساختاری 

خاک،ش   ن،ماس   ه و علف هرز پر می ش   ود و بدین 

 ترتی  رطوب را در خود حفظ می کنند.

 تهویه و باد جریان ایجاد -2-4-5

 بین فاص  له به نس  بت ها س  اختمان برای مناس    ارتفاص رعایت

 مهمترین عوامل از H/L/LPپیوس  ته  نمای طول حداک ر و آنها

 .بود خواهد موجود های باد از جلوگیری ع دم جه ت در

 و باد با هماهنگ ه ا درخ ت و ه ا س   اختم ان قرارگیری

 را محلی تهویه امیان ها س  اختمان کردن پیلوتی و مس یرتهویه

 بلند های س  اختمان در کننده خنک های برج .کند می فراهم

 عمل ایجاد آن های ویژگی از ییی که پالن( بودن مآتریومی

 تهویه امیان ، بود خواهد طبیعی ص  ورت به گرما نش  س  ت

 س  نتی بادگیرهای برخی .کند می فراهم را داخلی درفض  اهای

خارج  .اند داش  ته این چنین عملیردی نیز ایران مرکزی مناطق

 ساختمان به نس بت باالتر های قس مت در گرم دودهای کردن

 .کند می جلوگیری شهر تر پایین نقاط در گرما تجم  از

 گرمای خاصیت از استفاده و رطوبت ایجاد -2-4-6

 نهان:

از برج های خنک کننده داخلی ساختمان ها مآتریومی( به همراه 

پاش ها  آب فش   ان ها و در محوطه اطراف از آب و آبنما، آب

مهماهنگ با مس یر تهویه( و مصال  با قابلیت حفظ آبمدر کف 

ام(، بسازی( برای ایجاد رطوبت در فضا استفاده شود. بام سبزمباغ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

دیواره های س بز، گررها با چمن و درخت و پارکینگ های سبز 

با اس   تفاده از خاص   یت تعر  و گرفتن گرمای محیط در خنک 

 سازی محیط مو ر است.

 هوا نمودن خنک برای ترفندی درخت 

ییی از س   اده ترین و ارزان ترین راه ه ای مق ابل ه ب ا ا ر جزیره 

 به ویژه درختان، با ایجادگرمایی، کاشت درختان است. گیاهان، 

سایه در روی سح  زمین، به طور مستقیم، و با رها سازی رطوبت 

در جو و افزایش آب در هوا، به طور غیر مس   تقیم، باعث خنیی 

ش هر می ش وند. خنیی مناطق مس  یونی در تابس تان یعنی ص  رفه 

جویی در هزین  ه ه  ای گون  اگون، پیش گیری از آلودگی ه  ای 

ز حرک  ت امواج ص   وت، نگه  داری و ص   وتی ب  ا جلوگیری ا

جلوگیری از فرس ایش خاک توسط ریشه، گرفتن ضربه ناشی از 

ب ارش ب ه ویژه رگبارها و در نتیجه ممانعت از فرس   ایش خاک، 

جرب آالینده های گوناگون از هوا و ... اس  ت. با کاش  ت علمی 

به دلیل  %91 در ا ر س   ایه درختان و %11 درخت ان مناس    ، تا

ک اهش ا ر پ دی ده جزیره گرم ایی را به دنبال  افزایش رطوب ت،

دارد. و این جدای از تمیزی، زیبایی و طرواتی اس   ت که با انبوه 

 سبز فضای به کارگیری در توجه لرا درختان به دست می آید.

 اهمیت ی درجه از شهر هوای تعدیل جهت مناس   ودرختان

 و مس  ین وزارت محالعات اس  ا  بر .اس  ت برخوردار باالیی

 سبزشهری فضاهای قابل قبول و متعارف ی سرانه ، ش هرسازی

 مقایس ه در که اس ت نفر هر برای مترمرب  12تا  3 بین ایران در

 ملل س  ازمان محیط زیس  ت س  وی از ش  ده تعیین ش  اخص با

 ش  هر.اس  ت کمتری رقم نفر(، هر برای مترمرب  21تا  21متحدم

 کش  ور مرکز خش  ک س  ومین یزد و زاهدان از پس اص  فهان

 نرس  ت ی رتبه اص  فهان اکنون هم اما می ش  ود، محس  وب

 ازای سبز به فضای مترمرب  24 با را کشور سبز فضای یس رانه

 . نفردراختیاردارد هر

 نفوذپذیری: و ساختمان ارتفاع -2-4-7

 حرارتی، جزایر ا ر با مقابله جهت در عوامل مهمترین از ییی

ارتفاص  به ،نس  بت هم از (Sها م س  اختمان میان فاص  له رعایت

که در برنامه می باش  د. (LPآنهامه پیوس  ت نمای طول (Hم آنها

ریزی های ش  هری باید مد نظر قرار گیرد و در حوزه معماری نیز 

باید با توجه به این تناس   ها، ارتفاص و فاصله بلوک ها را از هم 

 ش  یل در مش  رص نمود. ض  ری  نفوذ پریری س  اختمان ها که

 با و ها س  اختمان ارتفاص به توجه با ،ش  ود می ذکر زیر های

 زیر های ش  ود. تص  ویر می تعیین (2مجدول ش  ماره به توجه

 می نشان را مجاز های طول و ها ساختمان فاصله محاسبه نحوه

 به توجه با چین کشور که در است هایی تحقیق نتیجه که دهد

 و شهری حرارتی آسایش خلق جهت در دولت های س یاس ت

 در کنفرانس  ی طی و ص  ورت گرفته پایداری س  وی به حرکت

 شهری حرارتی جزایر افزایش از جلوگیری به راج  2113 س ال

 به آمرییا کش  ور در قال  مقاالتی در 2111 س  ال و ش  د ارائه

 .( Wong, Ng and Yau 2112م است رسیده چاپ

 

 با هم از ها ساختمان نیاز مورد فاصله (.4شکل شماره)

 چین  لند مین در آنها متفاوت ارتفاع به توجه

(Wong, Ng and Yau 2012). 

 

 نفوذپذیری و ساختمان ارتفاع (2) جدول شماره
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 طول (Sهم ) از ها ساختمان فاصله( 1) نمودار شماره

 های نفوذپذیری (Lp) ساختمان نیاز مورد پیوسته نمای

 (P) ها ساختمان مختلف

(Wong, Ng and Yau 2012). 

 نتیجه:

جمعیت شهری و ا رات ناشی از توسعه شهری در  رشد چشم گیر

شیل گیری پدیده جزیره گرمایی و شدت آن نقش چشم گیری 

دارد.یافتن و اجرای راهیارهای مناس    در جهت کاهش جزایر 

گرم  ایی،ک  اهش مص   رف انرژی،ک  اهش ه  در رفتن من  اب  و 

به عبارت  سرمایه،حفظ سالمت جوام  را به دنبال خواهد داشت.

مقابله با روند رو به افزایش این پدیده راهی است که کالن دیگر 

ش  هرها را به س  مت پایداری س  و  می دهد.بدین ترتی  ش  هری 

 پ ای دار با در نظر گرفتن همه ی ش   اخص های محیط زیس   تی،

اقتص اد،حفظ س المت جامعه خواهیم داشت.این امر نیازمند خط 

ود خ مش  ی ص  حی  و یک برنامه اس  تراتژیک و پایدار اس  ت که

نیازمند حمایت و هم بس  تگی همه ی س  ازمان های دولتی و غیر 

 برای که راه هایی ش  د، اش  اره که دولتی می باش  د. همانحور

 بدون دارد وجود کالن شهرها، در گرمایی جزیره تا یر کاهش

 تغییر تنها .می باشد پریر امیان شهری، ریزی برنامه دادن تغییر

 ضری  یا که ست مصالحی با ساختمانها س حو  پوش ش الزم

 تنفس و تعریق قابلیت که سحوحی یا و دارند باالتری انعیا 

 گرمایی جریزه تا یرات نوعی به کدام هر که باش  ند، داش  ته را

 می ش   هری حرارت درجه کاهش س   ب  و داده کاهش را

 عنوان به گیاهی پوشش از استفاده که داشت توجه باید .شوند

 و گرم های تابس  تان در مو ر کنندگی خنک خاص  یت یک

گردد.  منجر حرارت درجه بیش  تر کاهش به می تواند خش  ک

بنابراین برای رس  یدن به این اهداف آرمانی موارد ذیل پیش   نهاد 

 می گردد:

 جانمایی در محلی بادهای وزش جهت ب ه توج ه 

 شهری. ی مجموعه مرتلف عناصر

  مش رص نمودن نقاطی که بلند مرتبه سازی مان  عبور

هوا و افزایش آلودگی هوا و درج  ه حرارت جری  ان 

ش  هر می ش  ود و همچنین تعدیل تراکم س  اختمانی در 

 نقاطی که نیاز به تقویت کانال های باد وجود دارد.

 پراکنده و غیرمتمرکز بص  ورت س  اختمانها احداا 

 هوا بیشترازجریان ی بمنظوراستفاده

 ظرفیتمحرارتی باعایق س  بک ازس  قفهای اس  تفاده 

 (کم گرمایی

 به باشند، روشن رنگ به س اختمان نماهای و س قف 

 از اس  تفاده و س  اختمان گرمایش  ی بندی عایق همراه

 دوجداره. های شیشه

 اس  تفاده مهندس  ی عوامل کلیه با بتن بجای آجر از 

 .کرد

 افزایش موجبات که ها درختچه و ازدرختان استفاده 

 فضای اطراف هوای شدن خنک هوا، نسبی رطوبت

 رافراهم هوا ی تص   فیه و گردوغبار، س   بز،کاهش

 کننده خزان ازدرختان اس  تفاده نمونه بعنوانمکندمی
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 کنندگی گرم برای کاج و خنک تابستان ایجاد برای

 (.زمستان در

 .تدوین اطالعات مربوط به مناطق توسعه یافته شهری 

  اس  تفاده از اطالعات توس  عه ش  هری و برنامه آینده در

 استراتژیک مناس . جهت پیاده کردن یک برنامه

  الزام کردن همه گروه های س   اخت و س   از به اجرای

 ضوابط سازمان محیط زیست.
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Abstract: 

Megacities demonstrate higher temperature which is one of the most critical challenges of our times. The changes in thermal 

equilibrium is the main reason for increasing temperature in the area to the surroundings of the core center of city. Urbanization, Urban 

population growth and Increase in industrial activities will rise the rate of air pollutant such as O3 and SOx as a result of usage of fossil 

fuels and consequently Urban Heat Island (UHI) phenomenon will heighten. This study investigates UHI characteristics as one of the 

adverse environmental condition and suggests some feasible mitigation strategies in order to reduce the air temperature in megacities.  

key words: Urban Heat Island, Climate Change, Sustainable Development, Urban Environment 
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