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ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب براي رفاه شهروندان است. در این  ،ر در شهرهاي بزرگضمسائل حال حا مهمترینیکی از 
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 مقدمه

آن در  يکالبـد  يشهر و فضـاها  یکیزیف يآن محدوده ها یو مداوم است که ط ایپو يندیاشهرها فر یکیزیتوسعه ف 
ـ بـا مشـکالت عد   يشـهر  يهـا  ستمیس ،جهیدر نتو  ابدی یم شیافزا یفیو ک یکم ثیاز ح ،یو افق يجهات عمود  يا دهی

ـ   يزیبرنامه ر دیبا وندر نیا یاست ول یعیطب يتوسعه امر ندیا. فرشدمواجه خواهد  از  یشده باشد. ساختمان به عنـوان جزئ
در نظر داشته باشد. با  يداریشهر و ناپا يدما شیدر جهت افزارا ممکن  راتیثات نیباشد که کمتر يبه گونه ا دیکل شهر با

 يشـهر  یارتـ حر ریـ جزا شیاز افـزا  يتوان تـا حـدود   یاطرافشان م طیاصول در احداث ساختمان ها و مح يکسری گرفتن
 کرد. يریجلوگ

ـ اسـت. ا  ١"یحرارت رهیجز" دهیپد ینیتوسعه شهرنش داتیتهد نیاز بزرگتر یکی     ـ پد نی  نـابودي از گسـترش   یناشـ  دهی

  يشـهر  سـات یتاس ری، کارخانـه هـا و سـا   هـا سـاختمان خود را به جاده هـا،   ياست که جا زمین سطح یعیطب يها پوشش
 يسـاختمان هـا   يدر البـال  ،به شهر دهیرس دیخورش نورتابش  ده،یپد نیانجام شده در مورد ا قاتیدهد. بر اساس تحق یم

 يدمـا  رتـر یسـطوح د  نیشود ا یتر م دهد و شب هنگام که هوا سرد یم شیسطوح را افزا يافتد و دما یبه دام م يشهر
بـه  ]. 14[مـی شـود   شهر مناطق حومه  نسبت به يهوا در مناطق شهر يدما بیشتر شدندهند و باعث  یخود را از دست م

 ].7[ دانند یگراد م یدرجه سانت 10تا  يمقدار حداکثر شیشبانه با نما دهیپد کی شتریآن را ب همین خاطر

ـ زگرمایی اختالف درجه  يشهر یحرارت ریاثر جزا نکهیبا توجه به ا     ـ تول يادی ـ بهبـود ا  يکنـد، بـرا   یمـ  دی  وضـع در   نی
ـ یب يدر قسمت ها یول است ییهانهیبه صرف هز نیازساختمان  یداخل يهاقسمت  یکیمکـان  راهکارهـاي سـاختمان   یرون
در نظـر گرفـت کـه هـم باعـث       یطیشرا نیاز به وجود آمدن چن يریجلوگ ياصول برا يکسری دیبا ،جهیدر نت .نداردوجود 

 یداخل يمربوط به خنک کردن قسمت ها يها نهیساختمان گردد و هم هز یرونیب يدر قسمت ها یکیزیف شیآسا طیشرا
 . کاهش یابدساختمان 

چگونه است؟ معمـاري سـاختمان از جملـه     يشهر یحرارت ریجزااثر موثر در جهت کاهش  يمعمار یطراح يراهکارها    
 ریراهکارها چگونه بر طرح ساختمان تاث نیفرم، مصالح و جهت گیري ها تا چه حد در افزایش این پدیده موثر خواهد بود؟ ا

 خواهد گذاشت؟

 تحقیقـات  ،پـس از آن  .توسط هاوارد مطرح شد 1933جزیره حرارتی براي اولین بار حدود یک قرن قبل و در سال  واژه    
نتایج آنها بیانگر این است که شهرنشـینی موجـب ایجـاد     که شهرهاي بزرگ و صنعتی جهان انجام گرفت بر رويمتعددي 

1) Heat Island Effect 
______________________________________________________________________________ 
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تغییـرات زیـادي در    ،سطح زمین شده و به تبـع آن  هايبر روي پارامترهاي هواشناسی و ویژگی اي تغییرات قابل مالحظه 

در مطالعات خود به این نتیجه رسید که اثر جزیره حرارتـی بـر روي    ١آکه. ]5[ وضع هوا و اقلیم محلی به وجود آورده است

یک آسمان صاف، وزش باد ضعیف مـی توانـد   همچنین بیان کرد که در  او .هاي هواشناسی است تیبیش از سایر کم ،دما

 یاثر عوامل هواشناس یو همکاران با معرف ٢یچان .]5[ کند شرایط مناسبی براي ایجاد یک جزیره حرارتی نسبتاً شدید ایجاد

ـ  رهیـ کاهش اثر جز يدر جهت تالش برا ییشهر، راهکارها ییگرما رهیدر جز يشهر يو پارامترها تهـران   يشـهر  یحرارت
 دنقـرار دا  ،یبازتـاب مصـالح سـاختمان    شیهوا، افـزا  یکاهش آلودگ يبرا داریبه حمل و نقل پا دنید: رسنده یم شنهادیپ

 سرعت بـاد  شیو افزا یانسان هاي ، استفاده از بام سبز، استفاده از سقف سرد، کاهش حرارتها در ساختمان یاهیپوشش گ
]7.[  

شهري  حرارتیخرد اقلیم ها و کیفیت هوا در فضاهاي شهري از منافع بزرگ براي رفاه شهروندان است. کنترل جزایر  
از مهمترین نگرانی ها براي بهبود راحتی و سالمت انسان بخصوص در مناطق با آب و هواي گرم اسـت. بـه دسـت آوردن    

ـ در صور استآسایش حرارتی در داخل ساختمان نسبتا آسانتر  دسـت آوردن ایـن آسـایش بسـیار     ه تی که در فضا هاي باز ب
 ].6[ کمتر روي آن کار شده است بسیار ،دشوارتر است و به همین دلیل

 یقـ یگونه تحق چیتا کنون در داخل کشور ه ،ساختمان به طور خاص يدر حوزه معمار حرارتی ریمورد کاهش اثر جزا در    
 یبه بررس شتریب یوجود دارد ول یموضوع مقاالت نسبتا خوباین مرتبط با  يازس صورت نگرفته است. هر چند در حوزه شهر

در این پژوهش با استفاده  راهکار مناسب منجر شده است. هئراکمتر به ا کهدر شهر پرداخته شده  دهیپد نیا جادیا یچگونگ
مرتبط با موضوع معماري ساختمان بـه شناسـایی   از مطالعات انجام گرفته در حوزه جزایر حرارتی شهري و شناسایی عوامل 

به صورت اصولی اساسی، در جهت کـاهش اثـر ایـن پدیـده شـهري در       کهراهکارهایی در جهت مقابله با آن پرداخته شده 
 اختیار طراحان معمار ساختمان قرار می گیرد.

 چالش هاي محیط زیست شهري: پدیده جزایر حرارتی شهرها 

 "آب و هـواي شـهري  "وع پوشش زمین در منطقه شهري و در نتیجه شـرایط ممتـاز آب و هـوایی    شهرنشینی، تغییر ن    
و میزان بارندگی متمایزي دارد.  دما، رطوبت، سرعت و جهت باد ،نامیده می شود. آب و هواي شهري از مناطق اطرافی شهر

ینگ، توده بتن، آسـفالت جـاده هـا و غیـره     سطوح طبیعی با تعداد زیادي پارک پوشش این تفاوت ها عمدتا به دلیل تغییرات
شهر تحت تاثیر محیط حرارتی  .و هدایت بیشتر است تابش خورشیدي، ظرفیت حرارتی انرژي جذب بیشتر ،است و در نتیجه

1) OKA 
2) Che-Ani 

______________________________________________________________________________ 
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 ]. 6[می شود سازي آن در طول شب  این امر منجر به ذخیره سازي حرارت در طول روز و آزادد و قرار می گیر

 حرارتـی منجـر مـی شـود. جزیـره      "١جزایر حرارتی شهري"که به علت گسترش شهرنشینی است به  این دگرگونی ها    

شهري به افزایش درجه حرارت هواي شهر بیش از مناطق حومه شهري بر می گردد و این تفاوت به طـور کلـی بیشـتر در    
مناطق حومـه شـهر نسـبت بـه       در سطوح شب هنگام است. دلیل اصلی این پدیده از دست دادن سریعتر گرما و سرد شدن

ظهر نشان داده شده که ایـن تفـاوت دمـایی    از) این تفاوت دمایی در اواخر بعد1در تصویر ( ].6[ مناطق متراکم شهري است
 شب هنگام بسیار باالتر خواهد بود.

 

 .]9[ مشخصات جزایر حرارتی) 1تصویر 

جهت کاهش مصـرف   حرارتی در در هنگام زمستان، برخی شهرهاي نواحی سردسیر می توانند از حرارت ناشی از جزایر    
افـزایش   ،به دلیل مشکل تهویـه هـوا   ،در تابستان ولی استفاده کنند و نیز آب شدن یخ و برف جاده ها انرژي گرمایی الزم

شوند. دچار مشکل می هاافزایش مرگ و میر ،رتبط با آن و در نتیجهوا و نشر گازهاي گلخانه اي و بیماري هاي مهآلودگی 
همچنین در مقایسه با مناطق روستایی، مناطق شهري از آمار بیشتري در مرگ و میر حاصل از گرمازدگی برخوردارنـد و در  

 ي بـراي که تهدیدشود  میواقع تأثیر جزایر گرمایی در تابستان، یکی از عواملی است که باعث افزایش دماي بدن تا جایی 
باشـد و اغلـب   یمـ تان سـ اثرات مضر حاصل از آن در تابستان بیشتر از فوایـد آن در زم  ،وم می گردد. در نتیجهمسالمت ع

جزایر گرمایی تابستانی به همـراه از بـین بـردن فوایـد زمسـتانی آن      اثر تواند همراه با کاهش هاي جزایر گرمایی میراهبرد
عالوه بر اینکـه از بـه    ،شودالبته الزم به ذکر است در صورت رعایت اصول و راهکارهایی که در ادامه بررسی می ].3باشد[

 .بهره جستوجود آمدن آن در فصول گرم جلوگیري می شود، می توان تا حدودي در طول فصول سرد از مزایاي آن نیز 

1) UHI  ( Urban Heat Island Effect 
______________________________________________________________________________ 
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 شهري اثر پارامترهاي شهري و عوامل هواشناسی در جزایر حرارتی 

سازي اسـت کـه همـراه     تشکیل جزایر حرارتی شهري در مقیاس کالن مربوط به نحوه شهر ،همانطور که قبال ذکر شد    
) رونـد  2و در تصـویر ( بیان شده ) 1(از عوامل هواشناسی شامل پارامترهایی می باشد که به صورت خالصه در جدول برخی

برخی از عوامل در جهت  ،دیاگرام نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنیدتشدید اثر جزایر حرارتی با استفاده از 
 ،اي عکس داشته باشد به عنوان مثالکاهش اثر جزایر حرارتی در صورتی که برنامه ریزي شده نباشد حتی می تواند نتیجه

 عامل تشدید) عمل کند.باد می تواند به صورت عکس( ،اگر اصول درست طراحی متناسب با تهویه رعایت نشود

 .]7[ اثر عوامل هواشناسی و پارامترهاي شهري در جزیره گرمایی شهر )1جدول

 عوامل اثرات احتمالی

 و همسو با مناطقی است که افزایش جزایر گرمایی با ارتباط هواشناسی در شرایط فعلی که از آنجا
 منجر تواند می پوشش ابر در تغییراتو  آینده این دماهاي باالتر در  شهر  دارد، در يآلودگی شدید

 می تواند منجر به نگه داشتن تر پایین با سرعت باد مه دود گردد و تشکیل باالتري از نرخ به
 .هاي غلیظ بر روي مناطق شهري شود آالینده

  درجه حرارت
 عوامل

 هواشناسی
 پوشش ابر

 باد
ها متفاوت عامل مکان هاي مختلف در داخل یک منطقه مشخص تا حد زیادي ممکن است در این 

یرات ممکن است یاین تغ. درجه حرارت، شرایط باد، رطوبت، مه، پیدایش وارونگی و غیره: باشند
 .گرافی عمومی منطقه باشد ناشی از تفاوت فاصله از دریا، ارتفاع، جهت شیب و توپو

  ارتفاعات، کوه
موقعیت 

 شهر

 
 
 
 
 
 
 
 

پارامترهاي 
 شهري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توپوگرافی
 رودخانه و آب

 ایجاد باعث که عواملی از عامل دو. می شود تراکم و باالتر رفتن جمعیت باعث شهر ابعاد افزایش
 ترافیک(آنها  زندگیاستانداردهاي  و جمعیت تراکم و اندازه به بستگی پدیده جزایر حرارتی می شود

 .دارد )کارخانه هاي صنعتی  و تابستان در مطبوع تهویه و زمستان در حرارت فضایی، شدت

 
 شهر ابعاد

درصد پوشش زمین با ساختمان ها در یک منطقه از عوامل مرتبط با ارزیابی اثر آب و هواي شهر 
 بر روي ها ساختمان اثر ساختمان، سقف رنگ مثل ساختمان معماري جزئیات از برخی .می باشد

 .دهد شهري را تغییر دماي شهري و تابشی تعادل

 
در  تراکم پوشش زمین

مناطق 
ساخته 

 شده

 شرایط بر زیادي حد تا شهري بلوك یک داخل در یا و ها خیابان در طول فاصله بین ساختمان ها
 .بوداین اثر بر روي قسمت هاي داخلی و خارجی منزل خواهد  .تهویه موثر است

فاصله بین 
 ساختمان ها

دخالت سطح زمین بیشتر از ساختمان هاي کوتاه روي کاهش سرعت باد  بلند درساختمان هاي 
 .دارند

 ساختمان ارتفاع

شهر را  در افقی هواي جریان شهري ناصاف سطح یک توسط شده ایجاد اصطکاك افزایش.1
 طول در. است شهري تابش بودجه تغییرباعث  شهر سطح از اي پیچیده هندسه.2 .دهد می کاهش

از  هنگام شب .است تابشی کوتاه موج تله هاساختمانباریک  و عمیق عمودي دره هاي دیواره روز
 در ١ضریب دید آسمانکاهش  دلیل به که افتاده عقب نیز) فرو سرخ(قرمز مادون انرژي دست دادن

 .ها است سقف ساختمان سطح زیر

 هندسه شهري

 ناشـی از  شهري گرمایی حرارت در انرژي کالري کیلو ها میلیون بیشتر باعث افزایش ساالنه جمعیت
افـزایش جزایـر    باعـث  هـا  فعالیـت  انـرژي ایـن   از زیادي مقدار تولید. است بیولوژیکی هاي فعالیت

   .استحرارتی 

 
 میزان جمعیت

1) Sky View Factor (SVF 
______________________________________________________________________________ 
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 عوامل اثرات احتمالی

 شهري باد حال، جریان این با. دارد باد نسبت معکوس سرعت با کالن سطح شدت جزایر حرارتی در
 .ضعیف است معموال کالن سطح در

  سرعت باد
 
 
 
 

پارامترهاي 
 شهري

 باعـث گـرم شـدن    حیـوان  و انسـان  بدن متابولیسم و نقل، روشنایی و فضا، تولید، حمل کردن گرم
 .است تابش و هدایت، همرفت شهري به وسیله فضاي

 حرارت انسانی

 باعث ایجاد وریخته  آبریز کانال در را بارش بسرعت شده فرش سنگ هاي خیابان و ها ساختمان.1
 شـار  سـرکوب  و محسـوس  حـرارت  انتقال شهري حوسط پوشش.2، می شودشهر  در تبخیر کسري
 .می دهد را افزایش نهان یگرمای

 
 سطح عایقی

 مانند شهري ساز و ساخت استفاده از مصالح به دلیل شهري مناطق در کوتاه موج بیشتر تابش جذب
 .آسفالت است و بتن

 خواص حرارتی تولیدات

تاثیرات ) غیره و ها ها، فرودگاه تجاري، مسکونی، صنعتی، پارك( زمین از استفاده مختلف انواع
 )تجاري منطقه(شهر  از منطقه یک در جمعیت تمرکز افزایش. دارد شهري هواي و آب متفاوتی در

 .باشدگرما  تولید براي عوامل ترین مهم از تواند می انسانی گرماي و

 
 استفاده زمین

به دام انداختن موج بلند . 2، )خورشیدي مثال عنوان به( کوتاه موج تابش شار کاهش رویداد .1
. 3از سطح شهر رو به پایین تا جایی که توسط زمین حفظ شده ) قرمز مادون مثال عنوان به(تابشی 

 .است محیط هواي شدن گرم در شهر، موثر سطح از بلند موج تابش جذب

 
 آلودگی هوا

 

 
 .]10[ روند تشدید جزایر حرارتی ) 2تصویر 
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 تالش براي کاهش اثر جزیره حرارتی شهري

تاثیر دارد کـه برخـی از    حرارتیتوسعه و شهر سازي باید بر مبناي اصولی خاص باشد. عوامل بسیاري در افزایش جزایر     
 سطوح تعرق است. اگر ساخت و ساز هاي شـهري  نبودبازتاب کم سطوح و  ،آنها مهمتر هستند. مهمترین دلیل این افزایش

درجه حرارت را می توان کاهش داد که تاثیر زیادي بر کـاهش   ،بازتاب باال یا سطوح گیاهی پوشیده باشدبا خاصیت با مواد 
 . ]7[جزایر گرمایی دارد

اقدامات براي کاهش اثر جزایر حرارتی و ایجاد فضاي زندگی شهري پایدار یکی از موضوعات پیچیده و وسیعی است که     
در دهه هاي اخیر مورد توجه سازمان هاي مختلف قرار گرفته شده است. کیفیت حرارتی محـیط زنـدگی شـهري بـه یـک      

 وندان از آن متـاثر مـی باشـد. ایـن مهـم بـا طراحـی و        موضوع مهم محلی تبدیل شده است که سالمت و سرزندگی شهر
از هدر رفـتن   ،گیرد که عالوه بر خلق آسایش حرارتی مورد نظرریزي هاي درست در مقیاس خرد و کالن صورت میبرنامه

 جلوگیري می کند.  ،انرژي هایی که در جهت رفع این کمبود مصرف خواهیم کرد

در مقیـاس   ،رعایت یکسري اقدامات خاص هسـتیم  نیازمندکنترل جزایر حرارتی  همانطور که در مقیاس کالن در جهت    
) بـه صـورت دیـاگرامی تقریبـی     3و در تصویر ( ]11[به طور خالصه بیان ) 2(که در جدول  وجود داردخرد نیز راهکارهایی 
 نشان داده شده است.

 .]11[ اقدامات در جهت کاهش جزایر حرارتی )2جدول
 اهداف بزرگمقیاس  مقیاس کوچک

 حفظ زمین هاي سبز

 استفاده از پوشش سبز

 سطوح سرد

 باغ ها
 بام سبز و باغ بام

 جاده ها با چمن و درخت

 نفوذ آب یتقابلبا  مصالح

 غیر قابل نفوذ آبمصالح  استفاده از مواد با ساختار مناسب
 قابلیت بازتابی باال

 فتوکاتالیست
 استفاده از آب آب و آبنماها
 آب پاشی

 استفاده از فضاهاي در سایه داالن هاي سرپوشیده
 الچیقآ

 پیکربندي بلوك هاي شهري مسیر تهویه

 توسعه در جهت تهویه شهر
 چیدمان ساختمان ها
 پیکربندي ساختمان ها مسیر باداز به حداقل رساندن جلوگیري 

 پیلوتی کردن

 مصرفاستفاده از وسایل کم 
 صرفه جویی در مصرف انرژي

 کاهش گرمایش ناشی از توسعه
 مدیریت حمل و نقل

 (صرفه جویی)سبک زندگی ذخیره انرژي
 اصالح طرز آزاد سازي گرما برج هاي خنک کننده آبی

 نشست گرما(رود، دریا، سطح زمین)
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 .]11[ دیاگرام از نحوه کاهش اثر جزایر حرارتی )3تصویر 

 راهکارهاي معماري در جهت جلوگیري از افزایش جزایر حرارتی

نرژي تابشی خورشید  کنترل ا

جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید بر  ،اطراف آن محوطهمهمترین اصل در جهت کنترل اثر بار حرارتی ساختمان و     
 H/wساختمان ها نسبت به فاصله بین آنها رعایت ارتفاع مناسب . سطوح یا انتخاب مصالح مناسب در مقابل آن خواهد بود

دید آسمان) از به دام افتادن موج هاي نور و بازتاب هاي مجدد جلوگیري خواهد کرد. بـام سـبز(باغ بـام) نـه تنهـا       ضریب(
بلکه در جهت خنک سازي محیط اطراف نیز موثر خواهد بـود. اسـتفاده از سـقف رنـگ      ،می شودباعث کنترل نور خورشید 

نعکاس باال سبب می شود نور تابشی تاثیر گرمایی کمتري نسبت به سقف هاي با رنگ تیـره داشـته باشـد. کـم     روشن با ا
بـه   ،کردن سطوح ساختمان در معرض تابش آفتاب مستقیم (در فصل هاي گرم) از دیگـر عوامـل مهـم در ایـن راستاسـت     

د. اسـتفاده از  ني جنوبی و شمالی داشـته باشـ  نماهاي شرقی و غربی ساختمان مساحت کمتري نسبت به نماها ،عنوان مثال
کمتر جذب نور در نواحی که در معرض نور آفتاب خواهند بود و تـراس بنـدي و ایجـاد     دیواره هاي سبز یا مصالح با قابلیت

قـرار  ست که در طراحی بنا باید مد نظر عواملی اسایه روي آنها براي جلوگیري از تجمع  بار حرارتی ساختمان از مهمترین 
 گیرد.

استفاده از داالن هاي سرپوشیده، فضاهاي نیمه باز و آالچیق باعث می شود فضاهاي در سایه  ،اطرافمحوطه در حوزه      
گسترش پیدا کنند. گذرها با چمن و درخت، پارکینگ سبز و دیواره هاي سبز در مقابل نور خورشید است و عالوه بر ایجـاد  

موثر است. مصالح کف سازي و دیواره ها با ضریب جذب نور پایین در جهـت کـاهش    در خنک سازي محیط اطراف ،سایه
 حرارت دریافتی موثر خواهد بود.
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 ایجاد جریان باد و تهویه

از مهمتـرین   H/L/LPطول نماي پیوسـته   حداکثررعایت ارتفاع مناسب براي ساختمان ها نسبت به فاصله بین آنها و     
از باد هاي موجود خواهد بود. قرارگیري ساختمان ها و درخت ها هماهنگ بـا بـاد و مسـیر     عوامل در جهت عدم جلوگیري

تهویه و پیلوتی کردن ساختمان ها امکان تهویه محلی را فراهم می کند. برج هاي خنـک کننـده در سـاختمان هـاي بلنـد      
امکـان تهویـه در    ،یعی خواهد بـود یکی از ویژگی هاي آن ایجاد عمل نشست گرما به صورت طبکه (آتریومی بودن پالن) 

فضاهاي داخلی را فراهم می کند. برخی بادگیرهاي سنتی مناطق مرکزي ایران نیز عملکردي اینچنـین داشـته انـد. خـارج     
 جلوگیري می کند. شهر تر کردن دودهاي گرم در قسمت هاي باالتر نسبت به ساختمان از تجمع گرما در نقاط پایین

نهان ایجاد رطوبت و استفاده  از خاصیت گرماي 

اطـراف از آب و آبنمـا، آب    محوطـه در  آب فشان ها و به همراهبرج هاي خنک کننده داخلی ساختمان ها (آتریومی) از     
. بام براي ایجاد رطوبت در فضا استفاده شود کف سازي)در با قابلیت حفظ آب( مصالح  و پاش ها (هماهنگ با مسیر تهویه)

سبز(باغ بام)، دیواره هاي سبز، گذرها با چمن و درخت و پارکینگ هاي سبز با استفاده از خاصیت تعـرق و گـرفتن گرمـاي    
 موثر است. محیطمحیط در خنک سازي 

 بررسی برخی از راهکارهاي موثر در کاهش اثر جزایر حرارتی

 ،ین عوامل در جذب کمتـر انـرژي خورشـیدي و در نتیجـه    سقف ها با رنگ هاي روشن و بازتابندگی باال یکی از مهمتر    
در روند جلوگیري از افـزایش جزایـر حرارتـی شـهري یکـی از مهمتـرین        سقف هاي سرد .کاهش دماي سطوح خواهد بود

ضـرورت رعایـت    ،با توجه به عکس هاي حرارتی و مقایسه سطوح مختلف و دماي سطح آنها )4(در تصویر هاست،شاخصه
 ].9[ می شود مشخص عاملاین 

 
 .]9[ تاثیر سطوح با رنگهاي روشن و بازتابندگی باال در کاهش دماي سطوح )4تصویر
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) از هم نسبت به ارتفاع S(رعایت فاصله میان ساختمان ها  ،یکی از مهمترین عوامل در جهت مقابله با اثر جزایر حرارتی    
در برنامه ریزي هاي شهري باید مد نظر قرار گیـرد و در حـوزه   که  باشد) میLP) و طول مجاز نماي پیوسته آنها (Hآنها (

ارتفاع و فاصله بلوك ها را از هم مشخص نمود. ضریب نفوذ پذیري ساختمان ها  ،معماري نیز باید با توجه به این تناسب ها
 .شود) تعیین می 3و با توجه به جدول(با توجه به ارتفاع ساختمان ها  ،که در شکل هاي زیر ذکر می شود

را نشان می دهد که نتیجه تحقیق هایی است کـه   فاصله ساختمان ها و طول هاي مجاززیر نحوه محاسبه  تصویر هاي    
صـورت   در کشور چین با توجه به سیاست هاي دولت در جهت خلق آسایش حرارتی شهري و حرکـت بـه سـوي پایـداري    

در قالـب   2011 سـال و  ارائه شد راجع به جلوگیري از افزایش جزایر حرارتی شهري 2009طی کنفرانسی در سال  گرفته و
 .]14و13[در کشور آمریکا به چاپ رسیده است  مقاالتی 

 
 .]14و13[ فاصله مورد نیاز ساختمان ها از هم با توجه به ارتفاع متفاوت آنها در مین لند چین )5تصویر

 
 ]14و13[ ارتفاع ساختمان و نفوذپذیري )3جدول
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 ) lp) طول نماي پیوسته مورد نیاز ساختمان (Sفاصله ساختمان ها از هم ( )1نمودار

 .]14وp(  ]13نفوذپذیري هاي مختلف ساختمان ها (

 گیري نتیجه

 ،سازي داریم هر چند براي جلوگیري از تشدید اثر جزایر حرارتی شهري نیاز به برنامه ریزي هاي کالن در حوزه شهر        
مستلزم رعایت یکسري اصول در مقیاس خرد می باشیم که این اصول در قالب راهکارهاي معماري در جدول این امر ولی 

رعایت برخی از آنها در  ،شده است. این راهکارها به صورت کلی بیان شده و با توجه به شرایط مختلف صفحه بعد ارائه
اینکه اولویت اقلیمی با  یا اینکه ساختمان در مناطق مرکزي شهر یا در قسمت هاي کناري شهر باشد، .گیرداولویت قرار می

 د.طلبوجود داشته باشد، هر کدام راهکارهاي خاصی را می  خاصی (محلی) فصول سرد یا گرم سال باشد، یا شرایط اقلیمی
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 .]1ارایه راهکارهاي معماري در جهت کاهش اثر جزایر حرارتی[ )4جدول

 راهکارهاي طراحی لندسکیپ راهکارهاي طراحی ساختمان اصول معماري

جلوگیري از تابش نور 

 آفتاب

رعایت ارتفاع مناسب براي ساختمان ها نسبت به فاصله بین 

 دید آسمان) ضریب H/S ) SVFآنها 
 مصالح کف سازي با ضریب جذب نور پایین

 گذرها با چمن و درخت بام سبز، باغ بام

 کم کردن سطوح ساختمان در معرض تابش آفتاب و ایجاد سایه
نیمه استفاده از داالن هاي سرپوشیده و فضاهاي 

 باز(ایجاد سایه)

 استفاده از آالچیق استفاده از سقف رنگ روشن با انعکاس باال

 استفاده از پارکینگ سبز دیواره هاي سبز یا مصالح با قابلیت جذب کمتر نور

هماهنگی با جریان باد و 

 تهویه جریانامکان 

 درخت ها هماهنگ با باد و مسیر تهویهقرارگیري  رعایت ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به فاصله بین آنها

 استفاده از دیواره هاي با امکان جریان باد قرارگیري ساختمان ها هماهنگ با باد غالب و مسیر تهویه

 پیلوتی کردن ساختمان ها
ابتدا باد مرطوب شود سپس در سایت جریان پیدا 

 کند

 استفاده از بتن و مصالح متخلخل استفاده از برج هاي خنک کننده (آتریوم، بادگیر)

خارج کردن دود هاي گرم در قسمت باالتري از ساختمان، 

 دودکش
 

  جان پناه ها فخر مدین(امکان ایجاد جریان باد)

استفاده از آب و خاصیت 

 گرماي نهان تعرق

 استفاده از آب و آبنما فشان استفاده از برج هاي خنک کننده با آب

 استفاده از آب پاش ها بام سبز، باغ بام

 با قابلیت حفظ آب(کف سازي) مصالحاستفاده از  دیواره هاي سبز

 گذرها با چمن و درخت 

 استفاده از پارکینگ سبز 

  



     

   1395بهار  1شماره   19نشریه انرژي ایران / دوره 

 

103 

 

 نابعم
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 بـا  مشـهد  شـهر  حرارتی جزیره ، بررسی)1391(موسوي بایگی، محمد. اشرف، بتول. فرید، علیرضا. میان آبادي، آمنه.  ]5[

 .35-49محیطی، شماره اول،  مخاطرات و جغرافیا فراکتال، مجلّه نظریه و اي ماهواره تصاویر از استفاده

[6] Bencheikh, H. and Rchid, A. 2012. “The Effects of Green Spaces (Palme Trees) on the 
Microclimate in Arid Zones, Case Study: Ghardaia , Algeria”, Architecture Research, 2(4), pp. 
42-46. 

[7] Che-Ani, A.I. and Shahmohamadi, P. and Sairi, A. and Mohd-Nor, M.F.I. 2009. “Mitigating 
the Urban Heat Island Effect: Some Points without Altering Existing City Planning”, European 
Journal of Scientific Research No.2, pp. 204-216. 

[8] Chen, X.L. 2006. “Remote sensing image-based analysis of the relationship between urban 
heat island and land use/cover changes”, Remote Sensing of Environment, pp. 104-133. 

[9] Chappell, R. 2009. “Sustainable Surfaces Track”, Sustainable Communities Conferance. 

[10] http://www.epa.gov/heatislands/resources/pdf/EPA_How_to_measure_a_UHI. 

[11] Ooka, R. 2010. “Development of assessment tools for urban climate and heat island 
mitigation”, CPD Lecture. 

[12] Unger, J. 2009. “Connection between urban heat island and sky view factor approximated by a 
software tool on a 3D urban database”, Environment and Pollution, Vol. 36, pp. 59-80. 

http://www.epa.gov/heatislands/resources/pdf/EPA_How_to_measure_a_UHI


     

/ نشریه انرژي ایران 1395 بهار 1شماره  19دوره      

 
104 

[13] Wong, K. and Ng, E. and Yau, R. 2012. “Urban Ventilation as a Countermeasure for Heat 
Islands toward Quality and Sustainable City Planning in Hong Kong”, Journal of Heat Island 
Institute International Vol.7-2, pp. 11-17. 

[14] Wong, K. and Ng, E. and Yau, R. 2009. “Urban Ventilation as a Countermeasure for Heat 
Islands toward Quality and Sustainable City Planning in Hong Kong”, International 
conference on countermeasures to urban heat islands, California, USA. 


	مهدی رحمتی 1 ، شاهین حیدری 2  ،  محمدرضا بمانیان 3
	تصویر 1) مشخصات جزایر حرارتی [9].
	در هنگام زمستان، برخی شهرهای نواحی سردسیر می توانند از حرارت ناشی از جزایر حرارتی در جهت کاهش مصرف انرژی گرمایی لازم و نیز آب شدن یخ و برف جاده ها استفاده کنند ولی در تابستان، به دلیل مشکل تهویه هوا، افزایش آلودگی هوا و نشر گازهای گلخانه ای و بیما...
	همانطور که قبلا ذکر شد، تشکیل جزایر حرارتی شهری در مقیاس کلان مربوط به نحوه شهر سازی است که همراه برخی از عوامل هواشناسی شامل پارامترهایی می باشد که به صورت خلاصه در جدول(1) بیان شده و در تصویر (2) روند تشدید اثر جزایر حرارتی با استفاده از دیاگرام...
	جدول1) اثر عوامل هواشناسی و پارامترهای شهری در جزیره گرمایی شهر [7].
	توسعه و شهر سازی باید بر مبنای اصولی خاص باشد. عوامل بسیاری در افزایش جزایر حرارتی تاثیر دارد که برخی از آنها مهمتر هستند. مهمترین دلیل این افزایش، بازتاب کم سطوح و نبود سطوح تعرق است. اگر ساخت و ساز های شهری با مواد با خاصیت بازتاب بالا یا سطوح گ...
	اقدامات برای کاهش اثر جزایر حرارتی و ایجاد فضای زندگی شهری پایدار یکی از موضوعات پیچیده و وسیعی است که در دهه های اخیر مورد توجه سازمان های مختلف قرار گرفته شده است. کیفیت حرارتی محیط زندگی شهری به یک موضوع مهم محلی تبدیل شده است که سلامت و سرزندگ...
	همانطور که در مقیاس کلان در جهت کنترل جزایر حرارتی نیازمند رعایت یکسری اقدامات خاص هستیم، در مقیاس خرد نیز راهکارهایی وجود دارد که در جدول (2) به طور خلاصه بیان [11] و در تصویر (3) به صورت دیاگرامی تقریبی نشان داده شده است.
	مهمترین اصل در جهت کنترل اثر بار حرارتی ساختمان و محوطه اطراف آن، جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید بر سطوح یا انتخاب مصالح مناسب در مقابل آن خواهد بود. رعایت ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به فاصله بین آنها H/w (ضریب دید آسمان) از به دام افتادن موج...
	در حوزه محوطه اطراف، استفاده از دالان های سرپوشیده، فضاهای نیمه باز و آلاچیق باعث می شود فضاهای در سایه گسترش پیدا کنند. گذرها با چمن و درخت، پارکینگ سبز و دیواره های سبز در مقابل نور خورشید است و علاوه بر ایجاد سایه، در خنک سازی محیط اطراف موثر ...
	رعایت ارتفاع مناسب برای ساختمان ها نسبت به فاصله بین آنها و حداکثر طول نمای پیوسته H/L/LP از مهمترین عوامل در جهت عدم جلوگیری از باد های موجود خواهد بود. قرارگیری ساختمان ها و درخت ها هماهنگ با باد و مسیر تهویه و پیلوتی کردن ساختمان ها امکان تهویه...
	از برج های خنک کننده داخلی ساختمان ها (آتریومی) به همراه آب فشان ها و در محوطه اطراف از آب و آبنما، آب پاش ها (هماهنگ با مسیر تهویه) و  مصالح با قابلیت حفظ آب(در کف سازی) برای ایجاد رطوبت در فضا استفاده شود. بام سبز(باغ بام)، دیواره های سبز، گذرها...
	سقف ها با رنگ های روشن و بازتابندگی بالا یکی از مهمترین عوامل در جذب کمتر انرژی خورشیدی و در نتیجه، کاهش دمای سطوح خواهد بود. سقف های سرد در روند جلوگیری از افزایش جزایر حرارتی شهری یکی از مهمترین شاخصههاست، در تصویر(4) با توجه به عکس های حرارتی ...
	یکی از مهمترین عوامل در جهت مقابله با اثر جزایر حرارتی، رعایت فاصله میان ساختمان ها (S) از هم نسبت به ارتفاع آنها (H) و طول مجاز نمای پیوسته آنها (LP) میباشد که در برنامه ریزی های شهری باید مد نظر قرار گیرد و در حوزه معماری نیز باید با توجه به ای...
	تصویر های زیر نحوه محاسبه فاصله ساختمان ها و طول های مجاز را نشان می دهد که نتیجه تحقیق هایی است که در کشور چین با توجه به سیاست های دولت در جهت خلق آسایش حرارتی شهری و حرکت به سوی پایداری صورت گرفته و طی کنفرانسی در سال 2009 راجع به جلوگیری از اف...
	منابع

