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مقدمه
با تغییراتی که در محیط خود ایجاد   ها انسان. هاست های روشن حاصل از فعالیت انسان وهوا یکی از نمونه رات آبیتغی

(. ۹90: 95۷9، ارانو همک )آرچر حرارت هوا تغییر کند  ةشود اقلیم و درج آورند که موجب می وجود می کنند شرایطی به می

. گسترش (9: 95۷0)کارتر و همکاران،  توان در شهرها مشاهده کرد ترین نمود تأثیر انسان بر اقلیم را می روشن

ترین پیامدهای تغییرات  از مهم(. 90: ۷۹09 ای تغییراتی ایجاد کند )دهقان، تواند در اقلیم محلی و منطقه شهرنشینی می

 ةتوسع و پیشرفت که است ای شده شناخته کامالً امرِ جزایر گرمایی شهری اشاره کرد. اینتوان به  در شهرها میاقلیمی 

؛ ۷222)فوجینو و همکاران،  شود شهری می در مناطق کالن شهری گرمایی ةجزیر ایجاد جمله از اقلیم تغییر سبب شهرها

 مناطق سطح کل در ها آن حرارت ةدرج که مجزایی هستند قطعات شهری گرمایی جزایر ،. درواقع(۷222کا و همکاران، 

 .(9550)هیدت و نیف،  شده است بیشتر اخیر قرن یك در آن بودن گرم شدت افزایش یافته و شهری

د. پس از آن، این کرمطرح را  گرمایی شهری ةبار جزیر در لندن، برای نخستین ،میالدی ۷0۷2الک هاوارد در سال 

از دالیل ایجاد  (.۹0 :۷22۱ ،و همکاران )شاهگدانوا جهان تشخیص دادندپدیده را در شهرهای کوچك و بزرگ سراسر 

 مناطق در که بوده سیمان و آسفالت از ناشی عموماً که است مناطق شهری در تعرق و تبخیر و سطحی موادجزایر گرمایی، 

  دارای سطوح تیره و بدون پوشش معموالً نسبت به حومه مناطق شهری مدرن .(۷209)اوکی است شده استفاده شهری

سطوح تیره و  و درنهایت گذارد شهرها اثر می ۷و قابلیت سکنی ،. این تفاوت بر اقلیم، مصرف انرژیهستند بیشتریگیاهی 

)روزنفلد و  شود شهری منجر می گرماییبه ایجاد جزایر  وکند  کمبود پوشش گیاهی هوای مناطق شهری را گرم می

 .(900: ۷220 همکاران،

 سپس و درک بایدنخست  که است مهمی بسیار شهری موضوع جزیرة گرمایی با آن ارتباط و شهرها یافتن توسعه

 جزیرة گرمایی شهرنشینی، افزایش با(. 9559)ونگ و همکاران،  دشو ریزی برنامه شهرها ةتوسع روند در شود و کنترل

 مناطق از تر گرم درجه 9 تا ۷ بین ،امروزه ،جهان در شهرها مراکز تقریباً داشت. خواهد بیشتری اثر ن شهرهااساکن بر شهری

 مضر گرمایی موج یك طول در تواند می شب نیمه در شهر گرمایی ةجزیر هایاثر .(9550)هیدت و نیف،  است آن اطراف

 . از(۷2۱9 )کالرک، باشد قابل مشاهده سرمایی وسیع مناطق و( روستایی) اطراف نواحی در که است یهنگام آن و باشد

 حدود در امریکا ةمتحد ایاالت گذارد. در می ثیرأت نیز شهری وحش حیات سالمت درطور مستقیم  بهیی جزیرة گرما طرفی،

 روند می بین از شهری هوای مضر ترکیبات اثر بر این تعداد از بیش و میرند می دما افزایش علت به سال در هر حیوان هزار

، تقریباً نیمی از جمعیت جهانی در مناطق اند کرده هئارا ت متحدهمحققان ایاالکه ی یها براساس گزارش .(9555)چانگ، 

دهد و  طور مستقیم سالمتی و آسایش ساکنان شهری را تحت تأثیر قرار می یی بهجزیرة گرمابرند و  سر می شهری به

میزان افزایش  یابد. افزایش میومیر در طول یك موج گرمایی با حداکثر دما  تحقیقاً ثابت شده است که سرعت مرگ

های شهری به عوامل متعددی از جمله شرایط وضع هوا، عرض جغرافیایی، زمان، توپوگرافی،  دمای سطحی در محیط

و  ،ها خیابان ةهندس ،ها دست بشر، ارتفاع ساختمان ةمنابع گرمایی مصنوعی و ساخت پایداری جو، باد، آلودگی هوا، جمعیت،

 (.0۹: ۷۹09 ،آبادی سعادت )رنجبر هوای شهری وابسته است ةشرایط تخلی

 باشند می این مسئله نیزحل  از راه بخشیها همچنین  ، آناند تغییرات اقلیم ةاز مسئلبخشی طورکه شهرها  همان

نتشار آن منابع انرژی و ا ةو درنتیج ،های اقتصادی، جمعیت شهرها محل تمرکز فعالیت (.999: 95۷0)اومالی و همکاران، 

ی از توسعة شهربراین، روند شهرنشینی در سراسر جهان و الگوهای  . عالوههستندای مربوط به پسماندها  گازهای گلخانه

کند که مقامات محلی و دیگر  این شرایط پیشنهاد می ،. بنابرایناست برابر جزایر گرماییپذیری در  عوامل اصلی آسیب
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حل مسائل کار فوری برای  توانند نقش محوری در یك دستور دهند، می ی را شکل میتوسعة شهرکه  ،گیران تصمیم

ریزی  پس برنامه(. ۷۱5: 95۷۷مورلوت و همکاران،  -)کورفی بازی کنندمانند جزایر گرمایی اقلیم   تغییرات حاصل از

بندی ممکن  قهزمین و منط  ، تصمیمات کاربریالً. مثاست ۹اثر  و کاهش 9های سازگاری محور سیاست ۷شهری ةپارچ یك

طور عامل و جزایر گرمایی را  به تغییرات اقلیم یتهدیدهاها برای رشد  ن شهری و زیرساختانپذیری ساک است آسیب

 .(۷۱5: 95۷۷مورلوت و همکاران،  -)کورفی تشدید یا محدود کند طور خاص به

راهکار عبارت است از سازگاری و  شود که این دو عنوان بازخورد مدیریتی پیشنهاد می دو راهکار عمده به ،درمجموع

های جدید، ارزیابی و طراحی  روش ةپاسخ و بازخورد مدیریتی به تغییرات اقلیم شامل توسع ،کاهش اثر. به عبارت دیگر

 ةعنوان یك گزین به، «سازگاری» اًاخیر (.۷9: ۷۹02 )حسن لی و شفیعی، استیافته  های غیرسازمان و روش ،ها سامانه

 ةدهند عنوان کاهش بلکه به ،اثر  های کاهش منظور هدایت انتخاب بهترین سیاست فقط به مهم قابل بررسی و ارزیابی، نه

ناپذیر آن درنظر گرفته شده  های اجتناب اقلیم و به تبع آن هزینه  تغییرات هایهای مردم در برابر اثر پذیری گروه آسیب

های  شده در پژوهش های کاهش اثر و سازگاری معرفی (. استراتژی9550و پات، ؛ گراتمن 955۷)اسمت و پیلیفوسوا،  است

آن در شهرهای مختلف جهان ارائه اجرای طور خاص توسط سازمان اسکان بشر بدون درنظرگرفتن امکان  مختلف و به

و  ،های الزم اختهای اقتصادی، میزان پذیرش توسط شهروندان، امکانات و زیرس ها، توان شده است و تفاوت در ظرفیت

 کند. مشخص میرا ها  این استراتژی برای اجرایسنجی آن  امکان ةتوان تخصصی متخصصان نیاز به مطالع

اخیر  ةبا معضل جزایر گرمایی در چند ده ،های اقتصادی در آن به تمرکز جمعیت و فعالیت باتوجه ،شهر تهران نیز

درجه بوده است که به دنبال  ۷0حداقل دمای تهران منفی  (۷۹20)،تا سال گذشته ۷۹5۹از سال رو بوده است.  روبه

حرارت شهر تهران است که موجب  ةدرجه رسیده است و این به معنای افزایش درج 0وهوایی اکنون به منفی  تغییرات آب

میزان  ها، براساس آمارهای هواشناسی در طی این سال .یافته است افزایش درجه ۹ الی 9کاهش نزوالت شده و دما 

. میدان است درصد کاهش داشته۷5حداقل دمای تهران و حداکثر دما در تهران بیشتر شده و میزان بارش هم حداقل 

به وجود جزایر  باتوجهاند.  و اطراف قیطریه جزایر گرمایی تهران ،تیر، میدان انقالب، میدان شوش، میدان آزادی هفت

اثر در   های سازگاری و کاهش گیری از استراتژی شهری دارد، بهره ةمعمنفی که بر جا هایگرمایی در شهر تهران و اثر

رسد.  نظر می آوری جوامع شهری مناسب به ریزی و مدیریت حرارت شهری در راستای افزایش تاب راستای برنامه

 ،بنابراین .ها در شهرهای مختلف جهان متفاوت است گیری از این استراتژی توان و ظرفیت بهره ،طورکه گفته شد همان

های کاهش اثر و سازگاری با جزایر گرمایی شهری در شهر  گیری از استراتژی سنجی بهره حاضر امکان ةمقالاز هدف 

ن و اگیری از دیدگاه متخصص و سپس با بهرهشده ها پرداخته  به شناخت این استراتژی نخست ،. بدین منظوراستتهران 

 شهر تهران پرداخته شده است. ها در آناجرای سنجی  مدیران شهری به امکان

مبانینظری
تحقیقةپیشین

های کاهش اثر و  استراتژیاجرای سنجی  توجهی در شهرهای کشورهای جهان در راستای معرفی و امکاندرخورمطالعات 

 ها در شهرهای کشور ایران کمتر سنجی این استراتژی امکان ةسازگاری با جزایر گرمایی شهری انجام شده است. مطالع
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ها اکتفا شده است. در ادامه به معرفی چند پژوهش در این  بعضی مطالعات به معرفی این استراتژی موردتوجه بوده و در

 زمینه پرداخته شده است. 

ها و  ، به معرفی این استراتژی«های کاهش اثر جزایر گرمایی شهری استراتژی» نام(، در پژوهشی با 9552) ۷گجیر

عبارت است از:  کند و معرفی میاهایی که  کانادا پرداخته است. استراتژی 9ی ایالت کبكها برای شهرها آن ةمقایس

های شهری، ایجاد  استراتژی شهر سبز، کاشت درختان و پوشش گیاهی گزینشی، ایجاد پوشش گیاهی در پارکینگ

ها برای شهرهای ایالت  تژیبین این استرا ةهای سبز. در مقایس و بام ،ها، دیوار سبز پوشش گیاهی در اطراف ساختمان

و آثار مفیدی  رندکاهش حرارت شهری دابرای شده قابلیت مناسبی  های بیان گیرد که تمام استراتژی می  وی نتیجه ،کبك

 (.0۹: 9552بر شهرهای موردمطالعه خواهند داشت )گجیر، 

، به بیان ...«در ونکوور  جزایر گرمایی شهری هایسازگاری با اثر» نام(، در پژوهشی با 95۷9) لیسنیکوفسکی

کند  معرفی میوی هایی که  از جمله استراتژیاست؛ مقابله با جزایر گرمایی در شهر ونکوور پرداخته  برایهایی  استراتژی

و طراحی فضاهای باز  ،دهنده، افزایش سطوح نفوذپذیر های انعکاس های سبز، بام توان به کاشت درختان، ساختمان می

 عمومی اشاره کرد.

های کاهش اثر جزایر گرمایی بر میزان حرارت  استراتژی هایاثر» نامای با  (، در مقاله95۷0و همکاران ) ۹تسونماتسو

ها به کاهش حرارت سطحی منجر  گیرند که وجود فضاهای باز و فضای سبز در اطراف ساختمان ، نتیجه می«در توکیو

منظور کاهش تابش  ان در اطراف بخش اداری و تجاری شهر بهها افزایش تراکم درخت ده است. استراتژی پیشنهادی آنش

مستقیم آفتاب بر این محدوده در جهت کاهش اثر و افزایش سازگاری شهروندان با جزایر گرمایی شهری بوده است 

 (.0: 95۷0، همکاران)تسونماتسو و 

بر جزیرة گرمایی شهری در مناطق سازگاری در برا  استراتژی» نامای با  (، در مقاله95۷0و همکاران ) 9روشایاتی

به اینکه شهر جاکارتا دچار شهرنشینی سریع بوده که به توسعة  کنند که باتوجه گیری می ، چنین نتیجه«شهری گرمسیری

در نهایت به ایجاد  و ،دهشها منجر  های باز و سبز به سایر کاربری ها منجر شده و این توسعه به تبدیل فضا زیرساخت

های  جلوگیری از نابودی جنگل .۷: دنردکدو استراتژی پیشنهاد ها  آنشهری در این شهر منجر شده است. جزایر گرمایی 

ایجاد کریدورهایی که موجب عبور هوا از درون شهر شود و مانعی بر سر راه نسیم دریا نباشد )روشایاتی،  .9؛ شهری

95۷0 :99۷.) 

موردی: شهر  ةریزی شهری )نمون ش اثر جزایر گرمایی و برنامهکاه» نامای با  (، در مقاله95۷۱سولیس ) -ویالنووا

های سبز و  مقابله با جزایر گرمایی شهری شامل بام برایهای بهینه  گیرد که استراتژی ، نتیجه می«مکزیکالی مکزیك(

 (.99: 95۷۱سولیس،  -شود )ویالنووا های شهری می کاری در محدوده درختو روهای سرد،  سرد، پیاده

 گردد. های کاهش اثر و سازگاری معرفی می و استراتژیشود  میامه به تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته در اد

گرماییجزایر

 قابل طور به شهر ةحوم یا اطرافشان روستایی ةمحدود با مقایسه در شهری مناطق یا شهرها بعضی حرارت ةدرج

: 95۷0)وانگ و همکاران،  شود می یاد 0شهری ییجزیرة گرما نام به آن از که ،پدیده ایناست؛  یافته افزایش ای مالحظه

                                                                                                                                                                   
1. Giguère 
2. Québec 
3. Tsunematsu 
4. Rushayati 
5. Urban heat island 
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 جزایر ،فصلی صورت به. (۷۱: 95۷0)یانگ و همکاران،  است هشد های شهری در محیط فراوانی مشکالت بروز موجب ،(۹

 اثر در زمین سطح پوشش تغییر شهری گرمایی جزایر اصلی علت. شود می دیده زمستان در هم تابستان در هم گرمایی

 باشند، داشته نیز محلی هواشناسی بر فرعی تأثیرات توانند می گرمایی جزایر دما، بر تأثیر از گذشته. است یتوسعة شهر

 (.۷۹29 مفیدی،) بارش میزان و رطوبت مه، و ابرها ایجاد گسترش محلی، بادهای الگوی تغییر شامل

اندازند  دام می کنند گرما را به که نور خورشید را بیشتر جذب می هیی با رنگ تیره، و سطوح مشابیها بام آسفالت، پشت

و از  ،ها ها، و پارکینگ ها، ساختمان به داشتن خیاباندارند دهند. مناطق شهری گرایش  و دمای محلی را افزایش می

کند  حرارت بیشتری ایجاد می که عمدتاًرا ای  ایزوله ةسطوح محدود ةشد حرارت جذب یسبز. غلظت باال  بردن فضای بین

 .شود ( که درنهایت به ایجاد جزایر گرمایی منجر می۷: 95۷۷، ۷)هیلتی ایر الیونیگ آورد وجود می هب


میزانحرارتوپوششزمینةرابط.1شکل

تعریفسازگاری
اطرات حال و آینده مخ ازپذیری  بحران برای کاهش آسیب  ملزومات محلی که شامل مدیریت از است   سازگاری عبارت

سازگاری شامل عملیات برای رسیدن (. 9552)ساتروایت و همکاران،  و امواج گرمایی ،از قبیل سیل، کمبود آبشود،  می

 مؤثرها و اقدامات برای نیروهای  از قبیل استانداردهای زیرساختاست پذیری  ثر در آسیبؤبه عوامل فیزیکی م

سازی  تر از قبیل تالش در راستای ظرفیت های هشدار نزدیك ریزی شهری یا سیستم تر مانند قوانین، برنامه سیستماتیك

توان سازگاری با  می ،تر به زبانی ساده (.955۱)آدگر و همکاران،  اطالعات ةبرای سازگاری از طریق آموزش بهتر یا ارائ

های طبیعی و انسانی  پذیری سیستم یبطور اخص جزایر گرمایی را ابتکارات و اقدامات برای کاهش آس تغییرات اقلیم و به

)سازمان اسکان  واقعی و موردانتظار تغییر اقلیم )امواج گرمایی حاصل از جزایر گرمایی( درنظر گرفت هایدر برابر اثر

ریزی و مدیریت  اقلیمی با مراکز برنامه  های سازگاری فرصت مناسبی برای تلفیق تغییرات استراتژی (.0: 95۷۷، 9بشر

که  استزمین، مسکن عمومی برای فقیران، یا پیشگیری از مخاطرات(   ریزی کاربری ونقل و برنامه قبیل حمل شهری )از

(. 95۷: 9552)کارمین و همکاران،  های سازگاری است که تأثیرگذار شوند  این امر موجب افزایش پتانسیل برای سیاست

                                                                                                                                                                   
1. Healthy air living 
2. UN-HABITAT 
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منظور  به ۷محور گیری از رویکردی ریسك آن نامعلوم، بهره بینی تغییرات اقلیمی طرحی از آینده است و به تبع پیش چون

که از ما در حال  است 9اقدام پویا -. سازگاری همچنین یك فراینداستحل دارای اهمیت  شناسایی و اجرای هرگونه راه

امور لندن  ة)ادار به بازبینی مستمر نیاز دارد ،به همین جهت .ثر باشدؤکند و ممکن است در آینده م حاضر حفاظت می

 (.۹: 9550، ۹بزرگ

هایسازگاریاستراتژی
پیش چند دهة ساخت در  های انسان ریزان و طراحان به تعامل بین اتمسفر و محیط  به ضرورت توجه برنامه (۷2۱۹) اوکی

دما، گوناگون شهری )از جمله تغییر در  هایکند. گام نخست و مهم در این فرایندها شامل تعریف دقیق اثر  اذعان می

شهری مبنایی است برای ایجاد  گرمایی. درک طبیعت فیزیکی جزایر ستها و باد( و تعیین علل آن ،بارش، رطوبت

 (. 9550گیری از موارد مثبت آن )آلکوفرادو و آندراده،  فی و بهرهمن هایاثر  ثر سازگاری برای کاهشؤهای م استراتژی

های علمی، چندین تکنیك  گیری از یافته ت شهری با بهرهمنظور مدیریت حرار برای یاری به مدیران شهری به

توان علل آن را  ( که مبتنی بر آن می05۹: 955۹کندرای،  )مك منظور تعیین تعداد جزایرگرمایی شهری وجود دارد به

از قبیل جهت خیابان و ارتفاع  ،گرمایی شهری جزایر ةبعضی معیارها در توسع دریافت و حرارت شهری را مدیریت کرد.

های جدید و  این عناصر در توسعهباید به اگرچه  ؛نیست پذیرراحتی تغییر ساختمان، در مناطقی که ساخته شده، به

شده و  ساخته گیاهی در مناطق قبالً کردن پوشش ها، از قبیل اضافه د. دیگر استراتژیکرهای گسترش شهر توجه  پروژه

)یو و هین،  های سرد ایجاد کند تواند محل های شهری می پذیرد. پارک انجامراحتی  تواند به انرژی، می  کاهش مصرف

اندازی  کننده ایجاد کند. نصب و راه خنكهای تواند اثر می ،که در موقعیت مناسب قرار گرفته ،چند درخت ةو سای (9550

کردن  اضافه(. 9550ست )نارجو، اهی در شهرهاگی راه دیگری برای افزایش مقدار پوشش 9بام های پشت سبز و باغ  بام

شهری، ایجاد ارزش زیباشناسی،   گرمایی  تنها موجب کاهش شدت جزایر شهری نه  گیاهی و فضای سبز در مناطق  پوشش

 های شهری یاری برساند تواند به کنترل سیالب شود، بلکه می وحش و بهبود کیفیت هوا می  شدن زیستگاه حیات فراهم

کند، به این دلیل که موجب  محیطی ایجاد می های اقتصادی و زیست کاهش مصرف انرژی مزیت (.9550)ویبلی و پری، 

)استون  شود ای می و محدودیت در انتشار گازهای گلخانه ،های فسیلی در هزینه، کاهش وابستگی به سوخت جویی صرفه

. استساختمان  ةکنند خنك  هدف بهبود طراحی سیستم یابی به این یك روش برای دست(. ۱۱0۷: 95۷۹و همکاران، 

دهد که کاهش حرارت منتج از  ( نشان می9550گاوا و همکاران ) کیکه ةوسیل هسازی ب یك مدل چندمقیاسی شبیه

های  گیاهی بر دیوارهای بیرونی ساختمان  های اداری و افزایش مقدار پوشش مطبوع ساختمان ةهای تهوی سیستم

تا  9آن  ةد که درنتیجوش C° 1.2–0.2به مقدار  canopy layer ةموجب کاهش حرارت هوا در الی مسکونی توانسته

کنند که چگونه تجهیز  ( بحث می9550جویی شود. کلوکوترونی و همکاران ) درصد در مصرف انرژی صرفه95

ها  د. آننگذار شدن تأثیر می دودکش بر میزان تقاضا برای خنك ةشرق انگلستان با تهوی  های اداری در جنوب ساختمان

درصد کاهش ۷5شدن را  توانند میزان تقاضا برای خنك وهوایی گرم، ادارات در لندن می دریافتند که در طی شرایط آب

صورت  دهنده به ها با مواد انعکاس های مصنوعی نیازی نخواهند داشت. پوشش بام کننده دهند و ادارات روستایی به خنك

 (.9550)اکبری و همکاران،  دهد ها کاهش می مطبوع هوا را در انواع ساختمان ةهای تهوی دستگاهپایدار مصرف انرژی 

گولدن  (.95۷9)لیسنیکوفسکی،  های اضافه است دارای استفاده از مزیت انرژی گرماییهای کاهش جزایر  بعضی استراتژی

                                                                                                                                                                   
1. Risk-based 
2. Dynamic process – measures 
3. Greater London Authority 
4. rooftop garden 
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کند. مزایای استفاده از  ها بحث می م پارکینگپوشش با ةمنظور تهی به ۷های خورشیدی استفاده از صفحه بارة( در9550)

تواند  های دریافتی می تابش کند و اضافة ی کمتر با آسفالت شهری برخورد میانرژی خورشید اوالً ؛استاین روش دوبرابر 

ورشیدی های خ هرحال، باید به حرارت صفحه قبل از حرکت به سمت این ایده، بهثانیاً،  ؛در تولید الکتریسیته استفاده شود

 (. ۷99۷: 955۱)یوو،  شود توجههای مرزی و تاج پوشش  گرمایی در الیه نسبت به آسفالت و پیامدهای آن برای جزایر

توانند برای تعیین اثر سناریوهای مختلف استفاده کنند گسترش  ریزان شهری می که برنامهرا ن ابزارهایی امحققرخی ب

که مزایای  ،9گیری پشتیبانی تصمیم  سیستم اطالعات جغرافیایی مبتنی بر سیستم( یك 955۹اند. راندال و همکاران ) داده

( ابزاری که 9550) ۹اند. شاشوا بار کند، وضع کرده ها را تعیین می های سبز از قبیل کاشت درختان در خیابان استراتژی

 . روف و همکاراناست  کرده کند طراحی گیاهی را ارزیابی می  های مسکونی و پوشش گرمایی اشکال خیابان هایاثر

زیستی که   های مناسب برای اقلیم آینده و ایجاد محیط پیشنهادهایی برای ساخت ساختمان( 9550)روف و همکاران، 

فراهم را اند. طراحی شهری هوشمند امکان ایجاد شهرهای پایدار  شود ارائه داده وهوایی ناخواسته می تغییرات آب مانعِ

ممکن است شرایط را برای ارزیابی  9مقیاس های متوسط های شهری درون مدل پیوستن طرح هم هکند. در آینده، ب می

 (.9550)ماسون،  گیری برای عمل مناسب فراهم کند های سازگاری متعدد قبل از تصمیم استراتژی

 هایسازگاریمعرفیاستراتژی

 ؛ساختمان با تولید کم کربن و مصرف بهینه ةکنند های خنك گیری از سیستم بهره. ۷

 ؛سازگاری با دماهای باالتر ةآموزش شهروندان در زمین. 9

  ؛امواج گرمایی ةمنظور مقابل ها از سوی مدیریت شهری به ها و برنامه طراحی و اجرای طرح. ۹

 ؛ی جامع و تفصیلی شهرها عنوان یك عامل مهم در طرح تغییر اقلیم و جزایر گرمایی به ةدرنظرگرفتن پدید. 9

 ؛ها در آن موقعیت ثر بر ایجاد آنؤتعیین موقعیت دقیق جزایر گرمایی شهر و تعیین و تحلیل عوامل م. 0

 ؛ی به نحوی که مانع وزش باد در شهر نشودتوسعة شهرهای  ها در طرح یابی ساختمان طراحی و موقعیت. 0

 ؛بنهای اجتناب از انتشار گاز کر طراحی و اجرای طرح. ۱

 ؛شدن انتشار گاز کربن جویی در مصرف برق و گاز در راستای کم صرفه ةترویج و آموزش شهروندان در زمین. 0

 طرح تهران سرد.اجرای تدوین و . 2

کاهشاثر

عنوان یك استراتژی سازگاری با  کننده( به های خنك )سردکردن هوا با وسیله مطبوع هوا ةهای تهوی به محدودیت باتوجه

های کاهش اثر جزایر گرمایی شهری  استراتژی ةگیران شروع به تحقیق در زمین نفعان و تصمیم گرمایی شهری، ذیجزایر 

حاصل  ـ استفاده از مصالحی برای سطوح با آلبدوی باالتر .9 ؛افزایش سطوح فضای سبز .۷ـ  کردند. دو استراتژی عمده

هایی برای کاهش مقدار یا سطح فضایی که تحت  ان مداخلهها با عنو . این استراتژیاستصورت کلی  این تحقیقات به

در  زیستیتواند امکان ایجاد مسائل  های کاهش اثر می این استراتژیاجرای اند.  طراحی شده اند تأثیر جزایر گرمایی شهری

شود.  هوا  ةارتباط با جزایر گرمایی شهری را کاهش دهد و همچنین موجب کاهش تقاضای انرژی برای وسایل تهوی

جزایر گرمایی  هایمحلی تغییرات اقلیمی جهانی ممکن است توسط اثر هایدر زمانی که اثرـ  ها استراتژی ،براین  عالوه

                                                                                                                                                                   
1. photovoltaic panels 
2. decision support system 

3. Shashua-Bar  
4. Meso scale 
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)سولکی و  منظور سازگاری با تغییرات اقلیم بازی کند برای کمك به شهرها به یتواند نقش مهم می ـ شهری تشدید شود

 (. 9۷: 9550همکاران، 

های  بلندمدت برای کاهش جزایر گرمایی شهری استفاده از سطوح با انعکاس بیشتر درون محیطیك استراتژی 

های جدید و  تر در توسعه ها با رنگ روشن برای بامباشد تواند شامل استفاده از مصالحی  . این استراتژی میاستشهری 

تر. در سطح زمین، روسازی  های روشن با رنگها  بام ۷ها و پوشاندن بام آمیزی پشت ها یا رنگ های بازسازی بام پروژه

با رنگ روشن برای  یتر در آسفالت، مصالح های روشن توان از رنگ می ،تر شود؛ بدین منظور تواند روشن ها می خیابان

باید درنظر داشت که  ،. البته(9۷: 9550)سولکی و همکاران،  و از بتن به جای آسفالت استفاده کرد ،بازسازی سطوح

در حدی که بر سالمت بشر مضر است را فرابنفش  ةه از سطوح با آلبدوی باالتر همچنین مقدار انعکاس اشعاستفاد

جزایر  ةگذاران مدت طوالنی است که علل اولی ن و سیاستامحقق (.959۷: 9555)هیسلر و گرانت،  دهد افزایش می

ها  های گوناگون برای کاهش اثر آن استراتژی ةدر زمینبه تحقیق  اند شروع کرده اند. اما اخیراً گرمایی شهری را دریافته

 (. 902: ۷220)گورسوسکی، 

اثرجزایرگرماییشهریهایکاهشاستراتژی
 اند: جزایر حرارتی شهری مطرح کرده هایبرای کاهش اثررا اسناد چهار استراتژی اصلی 

 درختان و گیاهان

 های سرد بام

9سنگ فرش
 

 های سبز بام
جزایر  ةپروژ الًدست آمده است. مث هاثر جزایر گرمایی ب  دهد که نتایج مثبت مهمی از کاهش تحقیقات نشان می

با  ۹های ساکرامنتو گیری کرد که ساختمان چنین نتیجه Lawrence Berkeley National Laboratory’s (LBNL) گرمایی

تحقیقات نشان  (.95۷5)ال بی ان ال،  کنند تر مصرف می های تیره درصد انرژی کمتری نسبت به بام95های سرد تا  بام

فارنهایت نسبت به  ۱.9فارنهایت تا  ۹.0توانند موجب کاهش دمای هوا حدود  های شهری می دهد که درختان در محله می

 (. ۷: 95۷۷)هیتلی ایر الیوینگ،  های شهری با پوشش گیاهی کمتر شوند محله

چنین  (95۷5) 9ثر باشد. کوک و همکارانؤتواند بیشتر م اثر می  دهد ترکیبی از معیارهای کاهش مطالعات نشان می

 یکاهش حرارت ،0شهری در حد متوسط در شهر فرسنوگرمایی اثر جزایر   معیارهای کاهش اجرایکنند که با  اذعان می

 ی حدودارتاثر این شهر توانست کاهش حر  شدیدتر معیارهای کاهش اجرایو با  کردخواهیم مشاهده فارنهایت  ۷.۹حدود 

 (. 95۷5)کوک و همکاران،  فارنهایت را تجربه کند ةدرج 9.0

                                                                                                                                                                   
1. shingles 

2. Light Pavement 
3. Sacramento 
4. Cook  et al.  

5. Fresno 
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(5215:2)هورتر،هایکاهشاثرجزایرگرماییشهریمزایایاستراتژی.5شکل

 که تدریج به نیاز دارند. جامعه افراد طرف از مشارکت و پذیرش به گرمایی جزایر گیری شکل کاهش موفقِ های سیاست

 از بیشتر ةاستفاد مانند هایی سیاست شود، می شناسایی هوا تر پایین کیفی شرایط و شهری نواحی باالتر در دمای بین ارتباط

 نشان مطالعات. شود می تر متداول سطوح دمای آوردن پایین برای کاشت درخت های طرح و کننده منعکس ساختمانیِ مصالح

 منافع و ،کنند تسهیل را انرژی مصرف در جویی صرفه بخشند، بهبود را هوا کیفیت توانند می هایی سیاست چنین که دهد می

 منافع با زیادی ارتباط محلی اقلیم. باشند داشته دنبال به است شهری های محیط سرزندگی افزایش از حاصل که را متعددی

(. ۹0: 9555)نواک،  دارد حرارتی جزایر از پیشگیرانه های سیاست از حاصل کلی

روشپژوهش
در بخش توصیفی  .استکاربردی  از لحاظ ماهیت تحلیلی انجام گرفته و نوع آن -تحقیق بر مبنای روش توصیفیاین 

 - تکنیك فازی با استفاده از ،در بخش تحلیلی شده است.های نظری و ادبیات علمی موضوع کاوش  نخست بنیان

 گرمایی شهری جزایر اثر در برابر  و کاهش های سازگاری استراتژی گیری از سنجی بهره امکان ،(FMCDMکالمی )

. اند پاسخ دادهها  به آنن اده که متخصصشای طراحی  نامه پرسش ،این تکنیكاجرای پذیرفته است. در راستای  انجام

 از استفاده ،رو ازاین .ببرند کار به خود عقاید بیان برای دقیقی عددی مقادیر توانند ینم اغلب خبرگان از بسیاری

 های داده طریق از توانند می معیارها. (0: ۷۹02ه است )آذر و احسانی، رسید نظر به تر گرایانه واقع کالمی های ارزیابی

 نظر به تر مناسب فازی های مجموعه تئوری از استفاده و بدین جهت شوند گیری اندازه( زیاد و زیاد خیلی مانند) کالمی

آماری  ة. جامعاست (FMCDM) فازی ةچندمعیار گیری تصمیم ةمسئل یك موردبررسی ةمسئل .بنابراین. رسیده است

برفی  ةگیری گلول از روش نمونه ،به همین علت اند. و مدیریت شهری ،ریزی، طراحی تحقیق حاضر کارشناسان برنامه

گیری  نمونه گیری، تعیین حجم نمونه مبتنی بر اقناع پژوهشگر است. روش به این روش نمونه استفاده شده است. باتوجه

گویان اولیه است )رنجبر و  گویان جدید توسط پاسخ گیری هدفمند مبتنی بر معرفی پاسخ برفی روش نمونه ةگلول

 (. 9۹0: ۷۹2۷همکاران، 

جزایرگرماییدرشهرتهران
رسیده  کیلومتر مربع 00کیلومتر مربع به  90مقدار وسعت نواحی بسیار گرم شهر تهران از  95۷5تا  ۷200بین تاریخ 

و دارای دمای ك به روند افزایشی مساحت نواحی بسیار گرم تهران و کاهش مساحت نواحی بسیار خن است. باتوجه



 1911بهار،1ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش525

منظور درک  به ۹ة . نقششدت جزایر گرمایی شهری در تهران رو به افزایش استتوان نتیجه گرفت که  می ،متوسط

پراکندگی دمای سطحی دو  ةارائه شده است. مقایس 95۷5تا  ۷200های  تغییرات فضایی دمای سطح تهران بین سال

و جنوب غربی  ود )فرودگاه مهرآباد( به سمت غربتهران از کانون اصلی خ جزیرة گرماییدهد که  تصویر نشان می

 (.۷۱: ۷۹2۷ نیا و همکاران، )صادقی گسترش یافته است


(1911نیاوهمکاران،صادقی)مأخذ:5212-1186گراد(،پراکندگیدمایسطحزمین)سانتی.9شکل

(دهیمعیارهاوزن)مدلفازیکالمی
 گرفته است: انجامیارها مراحل زیر معثیرگذاری هر یك از أتعیین میزان تبرای 

. در گیرد میربط قرار  شود و در اختیار خبرگان ذی ای طراحی می نامه ثیرگذای هر یك از معیارها، پرسشأبرای تعیین ت

که همراه با اعداد فازی  شود  از متغیرهای کالمی برای قضاوت استفاده می ،طورکه ذکر شد همان ،نامه طراحی این پرسش

  شده است.درج  ۷ای معادل در جدول  ذوزنقه

متغیرهایکالمیواعدادفازی.1جدول
ایمعادلاعدادذوزنقه تعریف  

(0/5، 2/5، ۷،۷) خیلی مؤثر  
(5/0، 6/0، 7/0، 8/0) مؤثر  

(4/0، 5/0، 5/0، 6/0) متوسط  

اثر کم  (5/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0)  

تأثیر بی  (2/0 ،1/0 ،0 ،0)،  

1981احسانی،و:آذرمأخذ
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به شرح  cj,j= 1,2,…,137 دهی به عوامل مؤثر ( برای وزنỸیك ماتریس تصمیم ) ،ها نامه آوری پرسش پس از جمع

    گیرد: ذیل شکل می
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وسط برای  ةدر این مطالعه روش نمر ،ها متفاوت است و بینش آن ،به تجارب، دانش ارزیابی خبرگان باتوجه که آنجااز 

 است: 9رابطة صورت  آن به ةکه محاسب شود یمخبرگان پیشنهاد آرای تلفیق 

(9)    
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. کند یمام را بیان jست که اهمیت عامل ا ای یك عدد فازی ذوزنقه (                 )   که  طوری به

 .شود یماجرا  (Defuzzify) سازی غیرفازی ۹ ةبه کمك رابط ،سپس

(۹)     
[(       )  (        )  (        )]

 
     

آمده با ضرایب هر دسته حاصل تکنیك تحلیل  دست ای، اعداد قطعی به سازی اعداد ذوزنقه پس از غیرفازی

رابطة ام به صورت jاهمیت وزنی نرمال فاکتور  ،نیبنابرا. شوند یمسازی  مراتبی ضرب و سپس با فرمول زیر نرمال سلسله

 (.۷۹02 )آذر و احسانی، است 9

(9)    
    
∑   
 
   

    ∑    

 

   

 

هابحثویافته
های کاهش اثر  استراتژیاجرای های عینی، امکان  علمی و کاربست شاخص ةبه نگرش جامع در این پژوهش با استناد

به شرایط شهر  های کاهش اثر و سازگاری باتوجه و سازگاری با جزایر گرمایی شهری سنجیده شده است. استراتژی

ن خواسته شد براساس وضعیت کنونی ان ارائه شد و از متخصصاای به کارشناسان و متخصص نامه تهران در پرسش

ها را مشخص کنند. به این  استراتژیاز ك یهر  اجرایشهر تهران و شرایط شهروندان و مدیریت شهری امکان 

ها و  این گروهآرای تحلیل برای ها و  این استراتژیاجرای علمی نسبت به امکان  ةهای جامع دیدگاهاز  ،منظور

صورت یك طیف از  ای استفاده شد که به گزینه پنجکالمی با طیفی  - از روش فازیها  نامه ساختن نتایج پرسش یکمّ

ها  نامه به بررسی نتایج پرسش بخشد. در این شو بندی می دستهاجرای تا قابلیت بسیار زیاد برای اجرا عدم امکان 

 شود. پرداخته می

و جغرافیا، شهرسازی، معماری، عمران، های  رشته داناتآماری تحقیق شامل کارشناسان مدیریت شهری، اس ةجامع

مالک تعیین حجم نمونه اقناع پژوهشگر از نتایج  ،استبرفی  ةگلول گیری اینکه روش نمونهبه  . باتوجهاستمحیط زیست 

 ،اند. بر این اساس متخصص دیگر در این زمینه را معرفی کرده یگو گویان چند پاسخ ك از پاسخیتحقیق بوده است. هر 

 (.9جدول پژوهشگران نتایج را قابل اعتماد تشخیص دادند ) ،نامه پرسش ۷۹0تکمیل  از پس
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تعدادوترکیبحجمنمونه.5جدول

 

ه شدهای مقابله با جزایر گرمایی بررسی  ك از استراتژییهر  اجرایبه نظر نخبگان امکان  باتوجه ،در این پژوهش

مقابله با جزایر گرمایی  ةهای مطرح در زمین ها حاکی از آن است که استراتژی نامه تحلیل پرسشو است. نتایج تجزیه 

های کاهش اثر و بعد  استراتژی اجرای  امکاننخست  ،در این مقاله دارند. شرایط متفاوتی اجراشهری از لحاظ امکان 

 شود. صورت کلی پرداخته می ها به بندی استراتژی های سازگاری بررسی و در انتها به اولویت استراتژی

هایکاهشاثرجزایرگرماییشهریبندیاستراتژیرتبه
 -و براساس روش فازیشده ها تحلیل  نامه ، نتایج پرسشاجراهای کاهش اثر از لحاظ امکان  بندی استراتژی منظور رتبه به

های تغییر  نامه با روش فازی، استراتژی دست آمده است. طبق نتایج تحلیل پرسش هسازی اعداد نتایج ب فازی کالمی و دی

 اجرایامکان  ،ها نسبت به دیگر استراتژی ،ی با انعکاس بیشتریها های شهری به رنگ ها و تغییر رنگ جداره بام رنگ پشت

ها با قابلیت حداقل استفاده از  نوین در معماری ساختمان های ست. استراتژی استفاده از تکنولوژیدارارا بیشتری 

 ۹. جدول سترا دارا اجران نیز کمترین امکان اهای سبز برای ساکن استفاده از تکنولوژی بام های سرمایشی و سیستم

 دهد. ها را نشان می ك از استراتژییهر  اجرایامکان 

گرماییشهریهایکاهشاثرجزایراستراتژیاجرایامکان.9جدول

امکاناجرااستراتژیرتبه

9۷/۱ ها بام تغییر رنگ پشت ۷  

۹0/۱ ی با انعکاس بیشتریها های شهری به رنگ تغییر رنگ جداره 9  

9۷/۱ هوا ةگیری از وسایل تهوی بهره ۹  

۱0/0 ها رو ها و پیاده تغییر رنگ سطوح خیابان 9  

90/0 ها بهینه در ساختمانکننده با مصرف  های خنك گیری از سیستم بهره 0  

90/0 ها خیابان ةروها و حاشی افزایش فضا و سطح سبز در پیاده 0  

99/9 گیری از فضاهای باز موجود( ها و بهره تغییر کاربری ةویسل هایجاد فضای سبز در منطقه )ب ۱  

99/9 دار برای کاهش دریافت نور خورشید در طول روز های شیب گیری از بام بهره 0  

۱۱/۷ های سرمایشی ها با قابلیت حداقل استفاده از سیستم های نوین در معماری ساختمان استفاده از تکنولوژی 2  

9۱/۷ ن در منطقهاهای سبز برای ساکن استفاده از تکنولوژی بام ۷5  

 

علمیةرتبتعدادرشته

 و استاد ،دانشجویان دکتری، استادیار، دانشیار ۷2 جغرافیا

 استادو دانشجویان دکتری، استادیار، دانشیار،  ۷9 شهرسازی

 استادیار، دانشیار ۱ مدیریت شهری

 دانشجویان دکتری، استادیار ۷۹ عمران

 دانشجویان دکتری، استادیار ۷0 معماری

 دانشجویان دکتری، استادیار ۷۷ محیط زیست

 ارشد کارشناس و کارشناس 00 کارشناس شهرداری

 - ۷۹۱ مجموع
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هایسازگاریباجزایرگرماییشهریبندیاستراتژیرتبه
بیشتر نسبت به بعضی از  ةریزی و بودج ها و نیاز به برنامه بودن آن به بلندمدت های سازگاری باتوجه استراتژی

های آموزش شهروندان با هدف وفق با  استراتژی ند.ا کمتری برخوردار بوده اجرایهای کاهش اثر از امکان  استراتژی

های جلب  ز روشگیری ا بهرهو جویی در مصرف برق و گاز،  صرفه ةو آموزش شهروندان در زمین دماهای بیشتر، ترویج

 .ندهای سازگاری برخوردار بیشتری نسبت به دیگر استراتژی اجرایمشارکت شهروندان در حل این معضل از امکان 

هایسازگاریباجزایرگرماییشهریاستراتژیاجرایامکان.2جدول

رتبه
ی
ستراتژ

ا


ن
امکا

اجرا


رتبه
ی
ستراتژ

ا


ن
امکا


اجرا


۷ 
بـا  آموزش شهروندان با هدف وفـق  

 دماهای بیشتر
5۷/۱  2 

ــه شــهروندان توســط   اعطــای تســهیالت ب
ــره    گیــری از  مــدیریت شــهری بــرای به

های کاهش اثر جزایـر حرارتـی بـرای     روش
 ساختمان محل زندگی

9۹/9  

9 
 ةترویج و آموزش شهروندان در زمین

 جویی در مصرف برق و گاز صرفه
۹۷/0  ۷5 

ــاد  ــهرداری و نه ــل ش ــاط و تعام ــای  ارتب ه
شهرداری بـا دولـت بـرای حـل     زیرمجموع 

ــرح ــئله و مط ــرح مس ــدن آن در ط ــای  ش ه
 باالدست

۹9/9  

۹ 
ــره ــری از روش به ــب   گی ــای جل ه

مشــارکت شــهروندان در حــل ایــن 
 معضل

۹۹/0  ۷۷ 
های اجتناب  گیری و الگوبرداری از طرح بهره

 یافته از انتشار گاز کربن در کشورهای توسعه
50/9  

9 
هـای جزایـر    تعیین دقیـق موقعیـت  

گرمایی در شـهر و بررسـی عوامـل    
 تأثیرگذار

0۷/9  ۷9 
هــای خورشــیدی در  گیــری از صــفحه بهــره

ــت ــام پش ــاختمان  ب ــای س ــای اداری و  ه ه
 )تولید انرژی پاک( مسکونی

99/۷  

0 
مـدار و   گیری از الگوهای پیـاده  بهره

سواری در طراحی محـالت   دوچرخه
 شهری

09/۹  ۷۹ 

ــت ــاختمان طراحــی و موقعی ــابی س ــا در  ی ه
 کـه مـانعِ   نحـوی  های توسعة شهری به طرح

ــی و    ــود )طراحـ ــهر نشـ ــاد در شـ وزش بـ
 ریزی شهری مبتنی بر اقلیم( برنامه

50/۷  

0 
ــران ســرد توســط   ایجــاد طــرح ته

 مدیریت شهری
0۷/۹  ۷9 

گیری از الگوی شهر فشـرده در توسـعة    بهره
 شهری

09/5  

۱ 
حمـل   ةگیری از الگوهای توسع بهره

 محور و نقل عمومی
۷۷/۹  ۷0 

تغییــر اقلــیم و جزایــر  ةدرنظرگــرفتن پدیــد
عنوان یك عامل مهـم و اثرگـذار    گرمایی به

 های جامع و تفصیلی در طرح

09/5  

0 
هـا از سـوی    هـا و برنامـه   طرح ةارائ

منظور مقابلـه بـا    مدیریت شهری به
 امواج گرمایی

0۹/9  ۷0 
هـای هوشـمند    هـا و سـامانه   طراحی سیستم

هـا و   خیابـان برای تعیین تأثیرگـذاری طـرح   
 ها بر افزاش اثر جزایر حرارتی ساختمان

09/5  

 

های  رتبه اجراهای کاهش اثر از لحاظ  ها را درنظر بگیریم، استراتژی اگر بخواهیم هر دو نوع استراتژی ،صورت کلی به

 کنند. باالتری را دریافت می
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استراتژیرتبه
نوع

استراتژی
استراتژیرتبه

نوع

استراتژی

 سازگاری ایجاد طرح تهران سرد توسط مدیریت شهری ۷9 کاهش اثر ها بام تغییر رنگ پشت ۷

9 
ی یها های شهری به رنگ تغییر رنگ جداره

 با انعکاس بیشتر
 ۷0 کاهش اثر

حمل و نقل  ةگیری از الگوهای توسع بهره
 محور عمومی

 سازگاری

 ۷0 کاهش اثر هوا ةگیری از وسایل تهوی بهره ۹
ها از سوی مدیریت شهری  ها و برنامه طرح ةارائ

 منظور مقابله با امواج گرمایی به
 سازگاری

9 
آموزش شهروندان با هدف وفق با دماهای 

 بیشتر
 ۷۱ سازگاری

اعطای تسهیالت به شهروندان توسط مدیریت 
های کاهش اثر  گیری از روش برای بهره شهری

 جزایر حرارتی برای ساختمان محل زندگی

 سازگاری

 ۷0 کاهش اثر روها ها و پیاده تغییر رنگ سطوح خیابان 0
های زیرمجموع  ارتباط و تعامل شهرداری و نهاد

شدن  شهرداری با دولت برای حل مسئله و مطرح
 های باالدست آن در طرح

 سازگاری

0 
کننده با  های خنك گیری از سیستم بهره

 ها مصرف بهینه در ساختمان
 ۷2 کاهش اثر

های اجتناب از  گیری و الگوبرداری از طرح بهره

 یافته انتشار گاز کربن در کشورهای توسعه
 سازگاری

۱ 
 ةترویج و آموزش شهروندان در زمین

 جویی در مصرف برق و گاز صرفه
 95 سازگاری

های نوین در معماری  تکنولوژیاستفاده از 

ها با قابلیت حداقل استفاده از  ساختمان

 های سرمایشی سیستم

 کاهش اثر

0 
های جلب مشارکت  گیری از روش بهره

 این معضل لشهروندان در ح
 9۷ سازگاری

ن اهای سبز برای ساکن استفاده از تکنولوژی بام

 در منطقه
 کاهش اثر

2 
روها و  پیادهافزایش فضا و سطح سبز در 

 ها خیابان ةحاشی
 99 کاهش اثر

های خورشیدی در  گیری از صفحه بهره

 های اداری و مسکونی های ساختمان بام پشت

 )تولید انرژی پاک(

 سازگاری

۷5 
های جزایر گرمایی در  تعیین دقیق موقعیت

 شهر و بررسی عوامل تأثیرگذار
 9۹ سازگاری

های  طرحها در  یابی ساختمان طراحی و موقعیت

وزش باد در شهر  که مانعِ نحوی توسعة شهری به

ریزی شهری مبتنی بر  نشود )طراحی و برنامه

 اقلیم(

 سازگاری

۷۷ 

تغییر  ةلیوس هایجاد فضای سبز در منطقه )ب

گیری از فضاهای باز  ها و بهره کاربری

 موجود(

 99 کاهش اثر
گیری از الگوی شهر فشرده در توسعة  بهره

 شهری
 سازگاری

۷9 
دار برای کاهش  های شیب گیری از بام بهره

 دریافت نور خورشید در طول روز
 90 کاهش اثر

تغییر اقلیم و جزایر گرمایی  ةدرنظرگرفتن پدید

های  عنوان یك عامل مهم و اثرگذار در طرح به

 جامع و تفصیلی

 سازگاری

۷۹ 
مدار و  گیری از الگوهای پیاده بهره

 محالت شهریسواری در طراحی  دوچرخه
 90 سازگاری

های هوشمند برای  ها و سامانه طراحی سیستم

ها بر  ها و ساختمان تعیین تأثیرگذاری طرح خیابان

 افزاش اثر جزایر حرارتی

 سازگاری



گیرینتیجه
شهر های کاهش اثر و سازگاری است.  گیری از استراتژی های حاصل از جزایر گرمایی شهری نیازمند بهره مقابله با آسیب

این  اجرایهاست.  این استراتژی گیری از مسائلی که حاصل جزایر گرمایی بوده نیازمند بهره به تهران نیز باتوجه

های موجود در شهر تهران  به ظرفیت و پتانسیل که نشان دهد باتوجه استسنجی  ها نیازمند مطالعات امکان استراتژی
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های مطرح در مقابله با جزایر گرمایی  استراتژی ،است. بدین منظورها تا چه میزان  ك از استراتژییهر  اجرایامکان 

ها تحلیل شده است.  ك از استراتژییهر  اجراینخبگان امکان  ةگیری از جامع شهری در این مقاله معرفی و با بهره

امتیاز  ،جرا داشتهتری برای ا د که هر چه استراتژی مدنظر شرایط سهلکرتوان چنین اذعان  می ،به نظر کارشناسان باتوجه

تری  هایی که برای اجرا شرایط سخت دست آورده است؛ این در حالی است که استراتژی هب اجرابندی  بیشتری در رتبه

دست  هب اجرا امکان تری از لحاظ های پایین توجه نیاز بوده است، رتبهقابل ةریزی و همچنین بودج و به برنامه  اند داشته

در شهر تهران  اجرا های کاهش اثر امکان بیشتری برای که استراتژی فتگر  توان چنین نتیجه می ،طور کلی به اند آورده

علمی  ةزیاد و نیاز به کار تخصصی و زمین ةعلت هزین های کاهش اثر، مواردی هستند که به از میان استراتژی ،. البتهنددار

ها  این استراتژی ةاز جمل ؛گیرند های پایینی قرار می رتبهدر  اجراهای سازگاری از لحاظ امکان  مناسب از بعضی استراتژی

و  «های سرمایشی ها با قابلیت حداقل استفاده از سیستم های نوین در معماری ساختمان استفاده از تکنولوژی»توان به  می

پذیرفته انجام مینه هایی که در این ز پژوهشدر اشاره کرد.  «ن در منطقهاهای سبز برای ساکن استفاده از تکنولوژی بام»

تحقیقات رخی بدر  فقط وشده بر آن پرداخته  مؤثرهای جزایر گرمایی شهری و عوامل  طور عام فقط به بررسی موقعیت به

این اجرای سنجی  مطالعات به امکاناز  شده است. در اندکی های مقابله با جزایر گرمایی پرداخته به ذکر استراتژی

( 9552های مشابه، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گجیر ) است. در مقایسه با پژوهششده ها پرداخته  استراتژی

بندی  است و به رتبه دانستهمناسب اجرا برای را ها  استراتژی همةصورت کیفی  چون آن پژوهش به است،متفاوت 

نیز از این جهت که فقط به  (95۷0)و همکاران  نتایج این پژوهش با تسونماتسو ،ها نپرداخته است. همچنین استراتژی

نادیده  ،های مقابله با آثار جزایر گرمایی است ترین روش که از اصلی ،های کاهش اثر پرداخته و سازگاری را استراتژی

 ،تواند نتیجه گرفت که مدیریت شهری می چنین توان می از پژوهش حاضر ،صورت کلی بهگرفته است متفاوت است. 

های کاهش اثر و سازگاری با جزایر گرمایی شهری را  بندی نیازهای شهروندان، استراتژی اولولیتبه میزان بودجه و  باتوجه

بندی اهمیت در این پژوهش  معنای رتبه پذیری هم بندی امکان درنظر بگیرد. این نکته باید درنظر گرفته شود که اولویت

تری از لحاظ  فراوانی برخوردار باشد، اما شرایط سهل تواند از اهمیت ها می درنظر گرفته نشده است و موردی از استراتژی

که مربوط به  ،های سازگاری توان به استراتژی ها می این استراتژی ةلمداشته باشد. از جنها  نسبت به بعضی استراتژیاجرا 

از لحاظ ولی شرایط مناسبی است، اشاره کرد که از اهمیت فراوانی برخوردار است، جلب مشارکت و آموزش شهروندان 

های  جزایر گرمایی شهری به استراتژی ةتواند با تغییر دیدگاه خود نسبت به مسئل مدیریت شهری می اجرا ندارد. امکانِ

توجه کند. این پژوهش نشان  ها استراتژیاین اجرای های خود به  و براساس توان ندمقابله با جزایر گرمایی توجه ک

برای مقابله با این مخاطره  ،به توان و موقعیت مدیریت شهری باتوجه ،توان میشده  های معرفی استراتژیاز دهد که  می

های کاهش اثر به سمت  یافته یك تغییر کلی از استراتژی در شهرهای کشورهای توسعه ،طور کلی . بهبهره گرفت

ه مدیریت شهری های سازگاری در حال انجام است که حاصل تمرکز بر روی شهروندان به جای تمرکز صرف ب استراتژی

ت و همچنین توجه بیشتر به اقدامات بلندمدت و با برنامه نسبت به اقداما استدر مقابله با جزایر گرمایی شهری 

 تواند برای مدیریت شهری تهران نیز موردتوجه قرار گیرد. کمتر است؛ که این امر می هایمدت و با اثر کوتاه
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